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Д-р Богомил Бойчев ще бъде
новият управител на МБАЛ-Тутракан
а 18 март т.г. бе
проведен конкурс за
избор на управител
на тутраканската болница.
Д-р Богомил Бойчев е кандидатът, който е подал в
законовия срок изискуемите
документи и е допуснат до
участие в него.
Конкурсът е проведен в
три етапа - проверка на
съответствието на представените документи с
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на стр. 2

ОУ "Отец Паисий", с.Добротица, община Ситово:

Да превърнеш патронния
празник в извор на
вдъхновяващо родолюбие

Д-р Богомил БОЙЧЕВ

Отново на литературния връх
Е

Денислав заесно със своята учителка Гинка Георгиева

динайсетокласникът
от СУ „Йордан Йовков”
Денислав Маринов ще
представи и тази година
своето училище, община Тутракан и област Силистра на
Националната олимпиада по
български език и литература.
Отличната оценка на областния кръг и безапелационната
първа позиция в крайното
класиране са в основата на
поредното му (второ) участие
в битката с най-добрите в
неговата възрастова група от
цялата страна. За талантливия ученик този литературен
успех е своеобразен рекорд.
Денислав е ученик на г-жа
Гинка Георгиева от пети клас
досега и неговото класиране
за най-престижната надпревара всъщност се явява
за преподавателката трето
участие на нейни ученици в
националния кръг на олимпиада по български език и
литература.
Тази година град Бургас е
домакин на финалния кръг,
който ще се проведе на 30
и 31 март. Интензивната и
целенасочена подготовка,
която тече в момента, ще
даде възможност на гимназиста Денислав Маринов да
представи достойно нашия
град на литературното поприще.
“ТГ”

Калина ГРЪНЧАРОВА
с неговите възпитаници, празника. А той започна с
ОУ "Отец Паисий" в с. техните учители и роди- шествие по главната улиДобротица, отбеляза своя тели в очакване старта на
на стр. 5
патронен празник на 19
март. В средищното училище от 1-ви до 7-ми клас
се обучават ученици от
различни етноси, освен
Добротица, още от Любен,
Босна, Ситово и дуловското село Златоклас.
От сутринта обновената сграда на 137-годишното школо бе изпълнена

регион
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НОВИНИ
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТИ В
ОБРАЗОВАНИЕТО
Шестата национална среща на общинските експерти в
образованието, която ще се проведе от 20 до 22 март 2019
г. в гр. Стара Загора. В нея ще вземат участие Стефка
Станкова - директор на Дирекция "Хуманитарни дейности"
в Община Тутракан и Ирена Лекова - гл.специалист "Бюджет
на образованието".
През годините събитието се утвърди като един от найважните за местната власт форуми. Срещата обединява на
едно място експерти и практици от общините и специалисти
от всички институции с отговорности за образованието, личностното и професионалното развитие на децата и младите
хора в България, за провеждането на обща последователна
и ефективна политика в тази област.
В програмата е предвидено и превърналото се в традиция
представяне на добри практики от общината-домакин с посещение на образователни обекти, което ще бъде съчетано
с работни групи и дискусии по актуални и ключови за образованието и общинските ангажименти в тази сфера теми.
ДФЗ АКТУАЛИЗИРА ВАЖНИ СРОКОВЕ
ЗА СТОПАНИТЕ
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) актуализира сроковете
за пет текущи приема по схемите за държавни помощи.
До края на този месец - 29 март, се приемат заявления за
Схемата за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени
пчелни семейства в резултат на природни бедствия.
До 15 май земеделските стопани могат да кандидатстват
по Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране
разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение
на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на
почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи
(Elateridae)“.
В края на юли - 31-во число, изтича срока за подаване на
документи за държавна помощ по Схема за подпомагане
„Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при
застраховане на селскостопанска продукция“.
За държавна помощ „Инвестиции за закупуване или
изграждане на обекти за преработка и/или обработка на
сурово мляко” ще се приемат заявления, докато се изчерпи
ресурса, посочват от фонда.
За сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове
и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P ще се приемат
документи до 31 август 2019 г.
ПРИКЛЮЧИ АДМИНИСТРАТИВНАТА ОЦЕНКА НА
175 ПРОЕКТА
ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на
175 проекта, подадени от бенефициерите. Инвестиционните
предложения са обявени чрез ИСУН. Процедурата, по която
е извършена оценката, е за „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции
в материални активи“ от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г. По процедурата се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на
предприятията. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“
е публикуван списък с проектите, които не преминават на
последващ етап - техническа и финансова оценка. Списъкът обхваща инвестиционните предложения, подадени по
процедура с № BG06RDNP001-4.001.
ДФЗ - РА ще изпрати предложенията за отказ на кандидатите и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването
им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред
изпълнителния директор на ДФЗ - РА.
След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на
договори.

Мобилно приложение следи
за неплащане на данъци
ова версия на мобилното
приложение на НАП позволява проверка дали дадена
касова бележка е истинска или фалшива. Проверката става със сканиране
на QR код, които поетапно до края
на годината ще стане задължителен
във всяка касова бележка, издавана
от български търговец. Към момента
около 50 000 касови апарати печатат
такива кодове върху бележките, които
издават. Мобилното приложение на
НАП може да се изтегли през App Store
за телефони с операционна система
iOS или през Google Play - за Android
устройства.
Проверката става на 2 фази – първо
се сканира отпечатания на бележката
QR код, като приложението показва
кодираните в него стойност на покупката, дата, час и номерата на касовата
бележка и фискалната памет на касовия апарат. Клиентът може да сравни
дали данните в хартиената бележка
и мобилното приложение съвпадат

Н

или се различават. Ако има разлика,
мобилното приложение позволява
директен контакт с НАП по телефона,
за сигнализиране за фалшива касова
бележка. Ако данните съвпадат, потребителят може да направи справка
чрез приложението дали конкретната
касова бележка е получена в сървърите
на НАП. Ако всичко с бележката е наред, приложението показва в зелено,
че документът е бил успешно получен
в НАП. Ако има разлика в данните
или бележката не е изпратена в приходната агенция, приложението дава
възможност за подаване на сигнал по
телефона.
До момента мобилното приложение
на приходната агенция има над 50 000
инсталации от потребители, като броят
им непрекъснато расте. Ако клиент изобщо не получи касова бележка, може
да сигнализира в НАП на телефона
на Информационния център 070018
700 в работно време или на имейл
“ТГ”
infocenter@nra.bg
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Д-р Богомил Бойчев ще бъде
новият управител на МБАЛ-Тутракан
от стр. 1 Князова - Василева, зам.кмет на Община Тутракан предварително обявените председател, и членове д-р
изисквания, представяне на Теодора Начева - директор
Програма за развитието и на РЗИ-Силистра, Айтен
дейността на лечебното Вехби - юрист, д-р Румен
заведение за тригодишен Петков - общински съветпериод, включително шест- ник, член на Постоянната
месечен оздравителен план. комисия по здравеопазване
Комисията провела кон- и Шенол Молла - общински
курса е в състав: Петя съветник, член на Посто-

янната комисия по бюджет
и финанси.
До назначаването на д-р
Богомил Бойчев и поемането на управленските функции в МБАЛ-Тутракан ще
бъдат спазени още няколко
процедури. Общинският
съвет, като собственик
на здравното заведение, на
свое заседание трябва да

одобри неговата кандидатура и да възложи на кмета
на общината да сключи
съответния договор.
Д-р Богомил Бойчев е специалист по акушерство и
гинекология и репродуктивна медицина. От 20 години
работи в АГ-отделение на
МБАЛ-Тутракан.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Изключи светлината! Включи се и ти!

Часът на Земята - грижейки се за
природата се грижим и за хората около нас
С

ветът се развива с
изключително бързи
темпове. Ние сме
произлезли от природата
и живеем чрез нея. Чрез
природните ресурси ние
дишаме, градим фирми,
предприятия, икономики,
индустриален свят. Те са
незаменими източници,
чрез които съществуваме.
И докато светът еволюира
- околната среда страда,
търпи огромни загуби и
промени. Тя е дълбоко наранявана от човешкото
общество, от собствените си деца. Нейната болка
се изразява постоянно чрез
бедствия и природни стихии, които от своя страна
отнемат човешки животи.
Така се получава един кръговрат, в който хората
и природата воюват за
свобода и живот. Антропогенното влияние върху
околната среда е пагубно.
Страшното е, че е пагубно
не само за природата, а и

за самитe нас. Индустриалният свят, в който живеем всеки ден увеличава
вредата си върху Земята,
аналогично и върху насeлението на планетата. А не
сме ли ние тези, които
създадохме глобалния индустриален облик на света
и които го подържат и развиват? Означава ли това,
че сами вървим срещу себе
си в заблудата, че прогресираме, а всъщност бавно
се самоубиваме? Какво се
иска от нас хората? Много просто. Да изхвърляме
отпадъците си разделно
например. Също така, използвайки дезодоранти и
парфюми, да обръщаме внимание дали този разтвор
вреди на озоновия слой, или
изхвърляйки отпадъци през
прозореца на автомобила,
да се замислим дали този
отпадък е органичен или
неорганичен и какъв риск
крие при разграждането
си в почвата. Ако осъз-

наем каква опасна борба
водим, замислете се само,
че тези дребни неща няма
да ни затруднят. Колкото
по-глобализираме тази
практика, толкова по-голям ще е положителният
резултат за всички.
Природата е красива,
величествена и тайнствена, но в същото време е и много опасна, ако
я предизвикваме. Нека
чрез различни кампании и
инициативи се обединим в
защита на околната среда
и да й обявим мир!
“Часът на Земята “е
инициатива на природозащитната организация
Световен фонд за дивата
природа - WWF. Целта на
кампанията е да се насочи
вниманието на максимално много хора по света
към промените в климата
и влиянието на човешката
дейност върху планетата,
която от дълбока древност населяваме.

Изключи светлината!
Включи се и ти!
За да се включите и Вие
трябва да угасите осветлението си на 30.03.2019 г.
- събота в часовия интервал от 20:30 до 21:30 часа.
И тази година всички ние
можем да бъдем част от
тази международна инициатива. Всички заедно бихме могли да се замислим
за природата и да насочим
вниманието си към опазването на околната среда.
Ако ние се погрижим за
природата си, тя също би
се погрижила за нас!
Не е необходимо да се
сещаме за нея само в един
ден или в един час през годината. Винаги, с каквото
можете опазвайте средата, която обитавате.
Пазете я чиста, пестете
разходите на енергия и
залесявайте.
Сектор „Опазване на
околната среда” при Община Тутракан

Регистрация на кандидатите по схеми и мерки в
Системата за електронни услуги на ДФ "Земеделие"
т 2019 г. се въвежда регистрация на кандидатите по схеми и мерки
в Системата за електронни
услуги на ДФ „Земеделие“
(СЕУ), информира Христина
Николова - директор на Областна Дирекция-Силистра
- Държавен Фонд "Земеделие". Там бенефициентите
могат да проверят резултатите от извършените от външните институции проверки
за различните кампании по
Директни плащания, да получават уведомителни писма,
да разглеждат картите от заявлението за подпомагане по
директни плащания, застъп-

О

вания, извършени плащания,
да правят онлайн справки по
животновъден обект, вид и
брой животни, shp-файловете от очертаните площи от
предходна година, ГИС модул
с актуалния допустим слой,
зелен калкулатор и др.
СЕУ е достъпна след индивидуална регистрация. Ако
кандидатът няма създаден
профил е необходимо да подаде заявка за регистрация
на потребител, след което
еднократно да се яви лично
в Областна дирекция на ДФЗ
- РА за потвърждаване на данните и достъпът му да бъде
активиран.

Стъпки за регистриране на
"Заявка за регистрация на
потребител":
Зареждате адреса www.seu.
dfz.bg, кликвате на полето "Потребителски панел" - "Вход/
Регистрация" - "Заявка за регистрация на потребител" - тук
е необходимо да се въведат
данните на управляваното
стопанство според регистрацията в ИСАК и по БУЛСТАТ
или Търговския регистър.
Необходимо е да се посочи
валиден уникален е-майл,
на който ще бъде изпращана
кореспонденция от ДФЗ. Проверете за вярност данните и
натиснете бутона "СЪЗДАЙ".

След това кандидатът лично трябва да посети Областна
дирекция-Силистра на ДФ "Земеделие" за потвърждаване
на данните. След потвърждаване профилът ще е активен
и ще може да извършвате
справки.
Важно е да запомните/запишете името и паролата за
достъп до СЕУ - не бива да
ги забравяте.
За всеки кандидат по Директни плащания трябва да се
направи отделна регистрация.
Ако вече имате такава регистрация в СЕУ - не следва
да предприемате някакви
други действия.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 18 март 2019 г.
1 работник, сглобяване на детайли – основно обра- ЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в
зование;
едно направление:
1 тракторист – основно образование, шофьорски
- За обучение по време на работа
умения кат. Ткт;
1 майстор - производство на хлебни изделия – няма
1 лекар – висше образование „Медицина“.
изиквания за заемане на длъжността
***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.

регион
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Министърът на образованието на Стартира процедура за избор
на членове на Съвета на децата
посещение в област Силистра
О
В Главиница:

инистърът на образованието Красимир Вълчев бе
на посещение в област
Силистра, което започна
със среща в кабинета на
кмета на общината д-р
Юлиян Найденов в присъствието на председателя на
парламентарната комисия
по образование Милена Дамянова, която е родом от
Силистра, на нейния колега
Алтимир Адамов - депутат
от 20-и МИР Силистра, на
областния управител Иве-

М

лин Статев, на д-р Мария
Димитрова - председател
на ОбС Силистра, на д-р
Габриела Миткова - началник на РУО на МОН, на Тодор Ст. Тодоров - областен
координатор на ГЕРБ и др.
Първият обект за посещение бе Детска градина
„Роза“, в която учат над
120 деца, след което министърът и придружаващите го лица бяха в ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“,
наскоро преминало през
основен ремонт. В него

учат 400 деца. Изградени
са 3 кабинета за деца със
специални образователни
потребности.
На дадения за журналисти брифинг министър
Вълчев обясни, че има няколко приоритета, с които
запознава аудиториите,
предвидени в програмата
и сред тях е връщането в училище на колкото
се може повече деца, задължени да учат до 16
г. възраст. За целта в
страната работят 1 100

екипа. Другият приоритет
е обновяване на всички
видове базисни условия
за съвременно обучение в
българските училища.
Министърът гостува в
град Дулово в ОУ „Христо
Смирненски“ и в СУ „Васил
Левски“, където бе даден
стартът на реализацията
на проект за енергийна
ефективност, както и
в село Средище на Професионална гимназия по
механизация на селското
стопанство „Н. Й. Вапцаров“, която в момента е
най-модерната сред трите
земеделски гимназии в региона след осъществения
преди началото на учебната година проект. В него
се учат 233 ученици, както
още в задочна и в самостоятелна форми, живеещи в
29 населени места в областите Силистра и Добрич.
Както е известно, в момента подобен проект се
извършва и в най-старото
земеделско училище в областта - Професионална
земеделска гимназия „Добруджа“ Силистра, чиято
база е между Силистра и
село Айдемир, който трябва да бъде готов до честването на 110-ата година
на гимназията.

По покана на областния управител
зам.-министър на културата проведе в
Силистра среща с представители на
културните среди и читалищата от областта

реща на зам.-министъра на к улт урата
Румен Димитров по
покана на областния управител на област Силистра
Ивелин Статев с представители на културни институти
и читалища от Крайдунавска
Добруджа бе проведена в
салона на Драматично-куклен театър Силистра, чийто
директор Златина Станева
бе любезен домакин.
Обсъдени бяха въпроси, поставени от местните
дейци на културата, като
бе засегната и темата за
необходимостта от повече
координация с властовите
институции, както и между
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която страдаме като общество", каза зам.-министър
Румен Димитров.
В областта работят Регионален исторически музей
в Силистра, общински музеи в Тутракан и Дулово,
Природо-научен музей в
Биосферен парк "Сребърна", Регионална библиотека "Партений Павлович",
художествени галерии в
Силистра, Тутракан и Дулово, 106 читалища, както
и етнографски сбирки, вкл.
частни, в няколко селища.
По предварителна информация, и занапред Областна
администрация Силистра
ще продължи да провежда
подобни срещи със специалисти не само в сферата на
културата, за да бъде в полза на местните общности, у
средищата за култура. Го- компенсиране на тази липса които са натрупани въпроси,
ворено бе за партньорство, на домашно възпитание, от търсещи своите отговори.
проекти, разпределение
на бюджетни и привлечени
средства.
На срещата бе обърнато
внимание, че "местните
фактори" трябва да подкрепят местните културни
институти. Съобщено бе,
че ще има и споразумение
между МОН и Министерство
на културата за обезпечаване финансово на програми
за привличане на децата
и учениците в културните
институти.
"Тези политики и практики
ще доведат до снижаване
на агресията в училище, до

бщина Главиница стартира процедурата за избор
на членове на Съвета на децата към председателя
на Държавната агенция за закрила на детето. Съветът е консултативен орган и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН
за правата на детето и Закона за закрила на детето.
Изборът на членове на Съвета е разпределен на три
нива - общинско, регионално и национално, които са
взаимосвързани.
Срокът за събиране на кандидатурите в Община Главиница е до 24 май т.г., след което комисия ще извърши
подбора и направи предложение до кмета на общината.
Той, от своя страна, трябва да го одобри и да го изпрати
до 15 юни на областния управител.

Конкурс за най-красиво
великденско яйце
онкурс за най-красиво великденско яйце организират
Община Главиница и Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните по повод предстоящия празник Възкресение Христово - Великден.
Конкурсът е предназначен за детските и учебните
заведения в общината, които са разпределени в 5 възрастови групи. Според регламента, участниците в отделните групи могат да участват с по 3 великденски яйца,
като могат да използват свободно избрана техника и
материали за боядисване, украса и изписване на яйцето.
Критериите за оценка са оригиналност и творческо
въображение, използване на изобразителни и приложни
техники, а освен това, творбите не трябва да са заимствани от интернет.
Целта на конкурса е да се популяризира традицията
за вапцане, боядисване и изписване на великденско яйце
чрез прилагане на традиционни и нетрадиционни техники.
Крайният срок за предаване на великденските яйца е
15 април, а класираните в призовата тройка ще бъдат
отличени с награди. Събитието по награждаване ще се
състои на 19 април от 14:00 ч. в сградата на Община
Главиница.
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Областна администрация провежда
събития по Комуникационната
стратегия на България за ЕС
Областна администрация Силистра по покана
на областния управител
Ивелин Статев и в присъствието на Елена Томова - главен
секретар, бе проведена работна среща с участието на
представители на Регионален
исторически музей, на Регионална библиотека „Партений
Павлович“, на Художествена
галерия и на Филиал Силистра
на Русенски университет „Ангел
Кънчев“ в лицето на Студентска
лаборатория за културно-историческо наследство.
Срещата бе във връзка с
реализация на събития в област Силистра в изпълнение на
Решение на МС на Република
България по одобрената от
него Работна програма за 2019
г.. на Комуникационната стратегия на Република България
за Европейския съюз. В нея
са включени за изпълнение
от областните администрации
в страната на две дейности в
рамките на приоритет „Живото
културно наследство на Европа:
ЕС - културно многообразие и
етническа толерантност. Приносът на България към европейските ценности“.
Представителите на съответните звена се ангажираха с възможността да участват – всеки
поотделно, в реализиране на
събитие през м. юни т.г. по дейността „Събитие за популяризиране на европейското културно
многообразие“, финансирана с
определена сума от Програмата.
През м. ноември т.г. ще бъде
проведено заключително съ-
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битие - обща конференция
за представяне на едно място
на произведените културни
„продукти“ пред поканена аудитория.
Целта е в събитията да участват възможно най-много хора,
за да научат повече за Комуникационната стратегия, за Европейския съюз, за европейските
ценности и в частност за българските, натрупани през вековете като културно-историческо
материално и нематериално
наследство.
Не на последно място общата
работа по изпълнение на Работната програма на Министерския
съвет е повод да се покаже, че
може да работи на областно
ниво в партньорство между
областната администрация като
представител на държавната
власт, и регионалните учебни и
културни звена.
Миналата есен по същата
Комуникационна стратегия,
но по работна програма 2018
проведохме едно голямо събитие - на 23 ноември в салона
на община Силистра, което бе
наречено „Европа на крилете на
младостта и красотата“.
По същата работна програма
за тази година по друга дейност
в 7 читалища от областта ще
има събития с приблизително
същото съдържание плюс представяне на приноса на България
за спасяване на българските
евреи през 1943 г. Миналата
година 5 читалища в областта
проведоха събития с тази цел,
които преминаха при добра
подготовка и с успех.

регион
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поетично поетично поетично
Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Обичам череши
Колко слънчеви момчета
моят страшен север изгори?
Тръгваха с копнежа на хлапета
натоварени с мечти.
Смели и по риза само
газеха снега в полето
и осъмваха замаяни
със петна от кръв в нозете.
Но вървяха твърди, устремено
изгорели от студа,
след миража неизменно
голи, само по сърца!
И заспиваха, сънуваха,
че с косите ми играят,
че прегръщам и завивам ги
и на топлина ухаят.
Много! Горко плаках
за момчетата горещи.
Но един успя накрая
тук, на север, да ми донесе череши!

Мария
НЕЙКОВА
гр. Тутракан

Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Къща край шосето
Надалеч от панела бетонен
в многолико-безликия град,
упорита, подпира тя склона,
бавно слизащ към мойта Река.
Но, не спряла на времето хода,
малко килнала сива стреха,
разгадала на времето кода
сякаш тръгва след него и тя.
В самотата си нощем сънува
на молитвите шепота тих,
през деня пак сватбари дочува,
детски плач нов живот възвестил.
Може би в старостта й се иска
да разкърши наесен снага,
щом дочуе как гроздът се пръска
в нега, сладост и ранна слана.
Къща край шосето, детството ми взела,
где са двете сенки? В крехкия темел?
Живи ли са тези, дето в теб съм любил?
Къща край шосето с майчино лице…

На моето внуче!
Слушай мама, слушай татко,
защото те са твоята вселена,
защото те са твоя смисъл днес в живота,
защото те сега са всичко в твоя ден.
И, когато вече ти пораснеш,
ще литнеш нейде по света,
където ще потърсиш своето Аз,
където ще живееш вече без тях.
Но, моля те, не ги забравяй връщай се понякога в родния дом,
стопли ги с твоето завръщане за миг
и пак иди си там, където, може би, те чакат.
Мама, татко, ще тъгуват
и ще чакат вест от теб.
И надеждата ще топли ги,
и ще чакат те до сетния си час.
Но, където и да си,
не забравяй никога за тях за грижите, които ти дариха
и в замяна на това
стани човек - достоен, предан.
Просто остани достоен Син!

Super Stem Учител Читалището в Тутракан отчете своята
за област Силистра е дейност, избрано е ново настоятелство
инж. Румянка Гълчавова

едовно отчетно-изборно
събрание проведоха на
15 март т.г. членовете
на НЧ "Н.Й.Вапацаров-1873"
в Тутракан. То бе водено от
председателя на Настоятелството Милен Филипов.
Най-напред, секретарят
Лидия Светославова запозна
присъстващите с дейностите
на читалището през изминалата 2018 г. предвидени в
Годишната програма за развитие на читалищната дейност,
Културния календар и залегналите в Устава функции на
институцията.
Към читалището функционират два отдела на библиотеката - за деца и за възрастни.
Библиотечният фонд в края
на отчетния период наброява
57 040 библиотечни единици
- със 132 по-малко в сравнение с 2017 г. в резултат на
по-големия брой отчислени в
сравнение с новозакупените
и дарените книги. Потребителите са 599 или с 65 повече.
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91 ученици и 40 учители
от 24 български града,
участваха с удивителни
проекти и иновативните
практики, в националния
конкурс Super Stem България
2018. От област Силистра,
в категория "Учители Stem
Ambassador" своите проекти представиха - Румянка
Гълчавова, Веска Нейкова
и Юлия Георгиева - учители в СУ "Васил Левски"гр.Главиница.
Super Stem Учител (Stem
Ambassador) е учителят,
който насърчава учениците
да се интересуват и любопитстват в областта на

STEM /наука, технологии,
екология и математика/.
„За мен е чест, да съобщя, че Super Stem Учител за
област Силистра е от моя
преподавателски състав старши учител, прогимназиален етап в ЦОУД – инж.
Румянка Гълчавова. Като
победител на областно
ниво тя получи сертификат от Научния Център
Карнеги, САЩ. Нейният
реализиран проект “Природна Аптека“ продължава
да ни вдъхнова“ - сподели
директорът на СУ "Васил
Левски", гр.Главиница - Нефие Раим.

Посещенията са били 5738
или със 153 повече, като са
били заети 7 906, т.е. почти
толкова колкото и през миналата година.
През 2018 г. са постъпили
664 нови тома или с 32 помалко от предходната година. Отчислени са 769 тома
увредена, морално остаряла
и дублираща се литература
съгласно Наредбата за обществените библиотеки. От
дарения са постъпили 517
книги на стойност 4407 лв.,
а новозакупените са 147 за
1593.24 лв.
Броят на дарителите е 39,
като се отбелязва тенденция
за нарастване. За съжаление,
немалка част от дарените
книги са в недобро състояние, дублират се с наличното
или са морално остарели,
стана ясно още от отчетния
доклад. Обогатяването на
фонда е осъществено съобразно читателските търсения
и интереси, както и с оглед

подсигуряването на учебна и
помощна литература. Новата
литература е закупена със
средства, предвидени в бюджета на читалището.
За популяризиране на дейността си и с цел изпълняване
на заложените функции библиотечните отдели са провели
общо 61 мероприятия (26 в
отдела за възрастни и 35 в
Детския отдел).
Като цяло дейността на
библиотеката през 2018 г.
отбелязва ръст в работата с
потребители, както и в броя
на обхванатите потребители.
Необходима е усилена работа
за привличане на повече читатели и осъвременяване на
фонда, както и чрез подобряване на онлайн базираната
дейност.
Втората важна дейност, която
читалището осъществява е художествено-творческата.
Ползвателите на предлаганите самодейни форми, организирани в групи, клубове и
школи през 2018 г. са били над
340 - деца и възрастни. Това
са участници във ФТФ „Дунавска младост“ - с 4 възрастови
групи, ФТС „Детелини“, ВГ
„Северина“, Група „Акустика“
към Школа по китара, ТС
„Борис Илиев“, ВГ „Щурчета”
към Школа по пеене с две
възрастови групи, Клуб за
хора "Добруджа", Школа по
китара, Школа по пеене и Школа по съвременни танци - с
две възрастови групи. Клубът
по фотография функционира
през ученическите ваканции.
Новото през 2018 г. е, че са
въведени втора възрастова
група в Школата за пеене и
в Школата по съвременни

танци. Възроден е Клубът на
местните литературни творци
с 35 членове. Вече има училище по екология като временно
функционираща форма, лятна програма в читалището,
включваща работата на няколко от Школите, Училище по
екология, Клуб по фотография
и Кино-ваканция. Разкрити са
нови форми - Школа по балет
(ДГ „Полет” и ДГ „Славянка”),
Смесен градски хор, Школа по
тамбура, Школа по акордеон,
Клуб по краезнание, Клуб по
приложно изкуство.
През миналата година групите и съставите се включиха
в много изяви, организирани
от читалището - „Трифон Зарезан” съвместно с Община
Тутракан; концерт, посветен
на 3 март; заключителен концерт за сезона; премиера на
театрална постановка „Опечалената фамилия”; Литературна вечер на местните
автори съвместно с Исторически музей; фолклорна вечер
в рамките на „Огненият Дунав
2018”; 10-дневна програма
за 145-годишния юбилей на
читалището; „Никулден” - съвместно с Община Тутракан и
Коледен концерт.
Успешни са участията на
самодейните състави в различни културни прояви, конкурси и фестивали. ВГ „Щурчета - макси” с ръководител
Антония Камбурова участва
в два международни фестивала в Търново и "Албена",
където завоюва второ място.
Първо място групата спечели
в Национален фолклорен
фестивал „Сцена под липите”,
Русе - Николово.
на стр. 5

регион
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ОУ "Отец Паисий", с.Добротица, община Ситово:

Да превърнеш патронния
празник в извор на
вдъхновяващо родолюбие
Шибил и хайдутите, Бай
Ганьо и други литературни
герои, те показаха истинска любов към Родината,
към свободата и всичко
българско.
Гости на празничното събитие бяха зам.-областният
управител Илиян Великов,
кметът на община Ситово
Севгин Алиибрям, неговият
заместник Мария Илиева,

от стр. 1 ставиха драматизирани
ца до залата на местното части от произведения
читалище, където публика- на Елин Пелин, Алеко Конта очакваше началото на стантинов, Йордан Йовков
спектакъла "140 + 1 трудни, и на Розмари де Мео. Чрез
но свободни, Българийо!". тях се предлага актуален
За девета поредна година прочит на епохата преди

ОбС-Силистра Мария Димитрова, аташето в руското
консулство в Русе Владимир
Токтаев, експерти от РУОСилистра, водени от началника си Габриела Миткова,
директорът на Дирекция
"Хуманитарни дейности " в
Община Тутракан Стефка
Станкова и др.

ластният управител Илиян
Великов, кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов, кмета на Ситово Сезгин Алиибрям, старши експертът
Ваня Игнатова от РУО,
Владимир Токтуев - аташе
в руското консулство, Жана
Василева - координатор в
Център "Амалипе" във Ве-

Присъстващите бяха приветствани от директора
на ОУ "Отец Паисий" - Златан Вълчев, който в края
на спектакъла бе повикан
отново на сцената от
най-малкият изпълнителпърволак.
Учениците и техните
учители бяха поздравени
за чудесните театрални
превъплъщения от зам.-об-

лико Търново и др.
Със сигурност може да
се каже, че поздравленията са напълно заслужени
- за положения 4-месечен
труд на екипа и учениците
и за нестихващия техен
ентусиазъм през годините
да пресъздават по този
интересен начин различни
събития от българската
история.

Юлиян Найденов и неговият
кметът на с.Добротица
заместник Денка МихайИскра Георгиева, кметът
лова, председателят на
на община Силистра д-р

в училището подготвят
такъв спектакъл посветен
на различни годишнини, който е дело на педагогически
екип воден от пом.-директора Росица Никова. И тази
година тя бе сценарист и
режисьор на спектакъла,
в който учениците пред-

и след Освобождението на
България.
Младите актьори показаха завидна класа в
изпълненията си, които
бяха съпроводени от много
аплодисменти. Чрез образите на Атанас Буров,

Читалището...

от стр. 4 ръководител Елена Атанасова
през миналата година участва
Елица Камбурова като со- в Международен фестивал
лист бе класирана на 1-во „Охридско слънце”, гр. Охмясто в 4 международни кон- рид, Македония; фолклокурса - „15 лалета”, гр. Хисаря, рен фестивал в рамките на
„Утринна звезда”, "Албена" фестивал „Огненият Дунав”,
и Арт фестивал "Музите”, гр. Тутракан; Национален
Созопол и "Речни ноти", както фолклорен фестивал „Сцена
и в "Сцена под липите", гр. под липите”, Русе - Николово,
Русе. В Първия национален където танцьорите са отличеформат "Детска мелодия на ни със Специалната награда
годината", след кастинг, Елица на Кмета; Национален събор
Камбурова е избрана за един на Ловно-рибарските дружеот изпълнителите на нова ства, гр. Карлово; в програми
детска песен сред общо 14.
по повод различни празници
Като солист Йоана Богдано- в Тутракан, както и в Коледна
ва бе класирана на 4 място в програма на БНТ.
Международния конкурс ”РечКлуб за народни танци
ни ноти” и с приз "Най-малък „Добруджа” с ръководител
участник".
Елена Атанасова е с участия
Театрален състав „Борис в Международен фестивал
Илиев” с ръководител Петьо „Охридско слънце”, гр. ОхСтойчев участва в Национа- рид, Македония; Регионален
лен фестивал на любителски- фестивал на Клубовете по
те театри в Нова Загора. С на- народни танци „Танцувай с
гради бе отличен по повод 24 Пагане”, гр. Кубрат и в Общинмай, направление „Изкуство и ско надиграване.
култура” и Деня на Тутракан.
ВГ „Северина” с ръководиФТФ „Дунавска младост” с тел Стоян Дечев се представи

в Национален фолклорен
фестивал „Столетово пее и
танцува”, с. Столетово, общ.
Карлово, записа и участие
във фолклорно предаване по
телевизия СКАТ и Коледната
програма на БНТ.
ТС „Детелини” с ръководител Стоян Дечев е с участия
в събор в с. Кошов, обл. Русе;
Кулинарен конкурс на найвкусна рибена чорба („Огненият Дунав”); Възстановка на
обичаите Никулден и Трифон
Зарезан, както и в предаване
по телевизия СКАТ.
Школата по съвременни
танци с ръководител Лидия
Светославова се представи
в Международен фестивал на
изкуствата „Утринна звезда”,
Албена и „Огненият Дунав”,
Тутракан, Школата по китара
и Група „Акустика” са сред
участниците Литературна
вечер на местните автори и
празнична сесия на Общински съвет-Тутракан по повод
Празника на града.
"С изявите на нашите самодейци на сцени извън пределите на общината и страната
даваме своя немалък принос

за популяризиране на града
ни. В работата ни през изминалата година срещнахме
изключителна подкрепа на
Община Тутракан, Общински
съвет-Тутракан, дарители и
доброволци" - отчете още
Лидия Светославова.
По време на събранието бяха приети годишният
финансов отчет за 2018 г.,
отчетът на Проверителната
комисия за 2018 г. и бюджетът за 2019 г. Освободени от
отговорност и длъжност бяха
членовете на Читалищното
настоятелство и Проверителната комисия и председателите им, след което се
осъществи избор за нови
техни състави.
Читалищното настоятелство е в състав: Милен Филипов - избран за втори мандат
Председател, Калина Грънчарова, Цветелина Калчева,
Денка Ганева, Дарина Миланова, Теодора СтояноваКуцарова и Светла Стоянова.
Проверителната комисия
е в състав: Райна Григорова - председател, Маринела
Ганева и Марчи Радева. “ТГ”

общество
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Приета е Национална програма
за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на
територията на България

равителството прие
Национална програма
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на България.
Досегашната практика
за прилагане на общински
програми за овладяване на
популацията от безстопанствените кучета не
постигна задоволителни
резултати. Това наложи
необходимостта от въвеждането на един интегриран, цялостен, дългосрочен подход на национално
ниво, целящ управление на
съществуващите популации от безстопанствени
животни. Той следва да
бъде включен в местните

П

дейности на общините на
територията на цялата
страна.
В Програмата е заложено
извършване на преброяване
на безстопанствените
кучета на територията
на цялата страна по общини. Животните ще бъдат
залавяни и транспортирани до ветеринарна амбулатория и обратно до
мястото на залавяне след
извършване на определени
ветеринарномедицински
дейности като кастрация,
маркиране, обезпаразитяване, ваксинация срещу
бяс и издаване на паспорт.
Ще бъдат организирани
информационни кампании
за запознаване на обществеността с основните
аспекти на проблема и възможностите за неговото
решаване.
Общините в България
следва да приемат програми за изпълнение на Националната програма и план за
действие, съгласно Закона
за защита на животните.

най-странните
музеи в света

Музей на тоалетните в Индия

ред най-странните
музеи в света се нарежда международният музей на тоалетните
в Ню Делхи, Индия. Той
отразява триумфа на един
от най-важните предмети
на бита.
Исландският музей на
фалосите представя тази
интересна част на редица
животни - над 100 вида.
Сред тях са изложени гигантските пениси на слон
и кит.
Музеят на металните
чашки се намира в американския щат Джорджия. Той
е живо доказателство, че
ако пожелае, човек може
да създаде музей на всяко
нищо от бита.
Музеят на изтезанията
се намира в Амстердам и
хвърля светлина върху ужасяващите методи, използвани за мъчения на хората
през вековете. Сред тях е
и печално известното разчупване на череп.
Музеят на некадърните
творци се намира в Масачузетс и дава възможност
и на най-некадърните художници да представят

С

творенията си. Създателите му смятат, че не е
нужно да се дава шанс само
на хората с талант.
Музеят на солниците
се намира в щата Тенеси и
представя над 20 000 солници от цял свят. Освен тях
има и още толкова съдове
за черен пипер, които са в
комплект със солниците.
Музеят на зайчето Бъни
представя всичко, което
засяга зайчетата. Той се
намира в Калифорния и всеки, който иска да разбере
защо зайците правят любов
толкова забързано, може да
го посети.
Подземният Париж, който е пресечен от различни
канализационни системи,
всъщност представлява
един вид музей, често посещаван от туристи.
Музеят на косата се
намира в Турция и е събрал
косите на над 16 000 хора
от цял свят. Те са колекционирани от прочут турски
милионер.
Може би най-странен е
музеят на разтворими
супи, който се намира в
Токио.
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Нестандартни мисли

Хайде да се посмеем!
Кои са признаците, че
остаряваме?
Всичките ти любими филми
излизат отново на екран, но вече
цветни.
В ситуация с вземане на заложници най-вероятно е да освободят
първо именно теб.
В телефонния ти указател наймного имена започват с буквите "д-р".
Всеки път, когато решиш да
отхапеш от някоя пържола, зъбите
ти остават върху нея.
Всичко те боли. А онова, което
не те боли, не работи.
Детските ти играчки вече са за
музея.
Децата ти вече са на средна
възраст.
Дрехите, които си запазил с
надеждата пак да им дойде модата,
отново излизат на мода.
Започваш всеки разговор с

фразата: "В наши дни..."
Започваш да се вълнуваш от
операциите, които правят на хората около тебе.
Започваш да се задъхваш, докато играеш шах.
Започваш да харесваш всякаква
музика в изпълнение на акордеон.
Знаеш всички отговори, но никой не ти задава въпросите.
Имаш твърде много свободно
място в стаята, но твърде малко
в аптечката.
Инвестицията ти в здравната
застраховка най-после започва да
се изплаща.
Когато си някъде на почивка,
енергията ти свършва по-бързо
от парите.
Когато ти се обаждат по телефона в девет вечерта, грижовно
започват с думите: "Събудих ли те?"
Лекарят, а не катаджията те

съветва да забавяш скоростта.
Любимата ти рубрика във вестниците е "На този ден преди 20
години..."
Любимата ти тв рубрика е прогнозата за времето.
Мнозина от колегите ти се оказват родени в годината, когато е
било последното ти повишение.
Най-после твоите приятели пазят добре всичките ти тайни, защото и те не могат да си ги спомнят.
Новият ти най-добър приятел е
аптекарят.
Нужна ти е минимум четвърт
таблетка виагра, за да не опръскваш обувките си, докато пикаеш.
Обвиненията на някои жени срещу тебе в сексуално посегателство

стават все по-нелепи.
Опитваш се да опънеш гънките
на чорапите си и с изненада откриваш, че всъщност не носиш такива.
По ушите ти има повече косми,
отколкото на главата ти.
Повече време ти отнема да си
починеш, отколкото да се умориш.
Представата ти за вечер навън
е да поседиш малко на терасата.
Радваш се като дете всеки път,
когато успееш да се сетиш къде
си паркирал.
Спиш отделно от зъбите си.
Ставите ти са по-точни от прогнозата за времето на метеорологичната служба.
Стигаш до извода, че най-големият ти враг е гравитацията

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

29 април - 1 май 2019 г.

Годишно отчетно събрание,

Априлска Епопея

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

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

"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

и още нещо...
сМЯХ

- По какво се отличава
опитният специалист от младия?
- Младият специалист не
умее да работи, а опитният
умее да не работи!
- Иванчо, защо не беше
вчера на училище?
- Брат ми, по-големият,
беше болен, госпожо!
- И?
- Цял ден карах колелото
му!

- Лесна е твоята: събуди
се, ака, хапна, поигра, пак
хапна, сега пак акаш и пак
ще легнеш.
От тоалетната се обажда
съпруга й: - Какво искаш, ма?
Неделя е...

- Вече цели два месеца
не можеш да решиши каква
кола да си купиш, а на мен
ми направи предложение за
женитба още на третия ден!
- Разбираш ли, скъпа, покупката на кола е сериозно
- Скъпи, къде си в момен- нещо.
та?
- На лов.
- Вчера те търсих цял ден,
- Мхм, и кой диша там така къде беше?
тежко?
- С жена ми ходихме в зо- Една мечка.
опарка!
- И к`во?
- Оказа се, че папагалът
- Е, к`во, к`во... Приеха я!
който купих е женски.
- И какво лошо има в това?
- Мило, какво правиш?
- Вместо да повтаря неща- Филм съм си пуснал.
та, които казвам, ги оспорва!
- Пак ли някакви мръсотии?!
- Не… Мелодрама… НемМладоженци обсъждат, ска… за бедно момиче, на
колко деца да имат. Мъжът:
което в банята се разваля
- Аз искам две!
душа и идват да й помогнат
Жената: - А аз три!
трима водопроводчика…
Мъжът: - А, не, след второто отивам да ме направят
Седя в колата и мълча.
стерилен!
Полицаят, застанал до отвоЖената: - Е, поне се надя- рения прозорец също мълчи.
вам, че ще обичаш третото, В един момент не издържа и
като собствено!
започва: - Е, какво ще правим
сега? Какво ще предложиш?
Майката учи детето да ака
- Ожени се за мен!
на гърне и му говори:
Напсува и ме пусна...

Забавна астрология
Слава на
Овните!
В съзнанието на хората
Овенът е инатлива и малко
глупава зодия. Има едно филмче, в което овенът тича по
една железопътна линия, а
срещу него идва влак. Аха-аха ще се сблъскат и кой
мислите отстъпва встрани? Влакът, естествено.
Боже, ще си помислите, този Овен не разбира ли, че
има невъзможни неща. Да се бориш с влак, да чупиш
стени с главата си, да влизаш в огъня или да мечтаеш
за непревземаем връх? Не, той не разбира. Може би
защото е глупав, слабоумен и направо пън. Или може
би, защото е голям идеалист, мечтател, фантазьор.
Овенът носи на гърба си пролетта. И си мисли,
че всичко в света трябва да е пролетно. Да има
аромат, ведро ухание, светлина и топлина. Въпреки
руното си той усеща тази топлина със сърцето си.
А вечер, когато заспива в кошарата си, гледа звездите и мечтае те да слязат на земята и да направят
хората много щастливи.
На другия ден тръгва срещу влака не защото иска
да го пребори, а защото си мисли, че тази релса води
към мечтите му. Влакът ли? Влакът няма никакво
значение.
Слава на Овните!

Астрологът

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

Сканди

7

СУДОКУ

21 - 27.03.2019 г.

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

8

тАМ, КрАЙ реКАтА...

Екип на АСК"Нова Черна 4х4"
с победа в Off-Road Кърджали 4x4 - 2019
естото издание
наTrophy & Rally OffRoad Кърджали 4x4
- 2019 и тази година събра
рекорден брой състезатели
от няколко страни - България,
Гърция, Казахстан и Турция всички с големи амбиции.
Трасето е нарисувано и
избрано от Атанас Арабаджиев, с помощта на Тодор
Христов, като акцентът е
върху техничното управление и различни трасета за

Ш

отделните категории.
Добрата новина донесе
екипът на АСК "Нова Черна
4х4" - Николай Колев - пилот и Христомир Илиев
- навигатор, които отново
спечелиха безапелационно
призовото място в клас
Стандарт +, т.е. джипове
с промени по двигателя,
турбинирани, с повишена
мощност. Джипът им е
"Нисан Патрол", с двигател
на БМВ 270 к.с.

21 - 27.03.2019 г.

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.

рожден ден, рожден ден!

тборът на Социално-педагогически интернат
"Христо Ботев" в
с.Варненци е победител в областния
етап на Ученическите
спортни игри по тенис на маса, в който
участваха отбори от
пет общини.
На 17 март в
гр.Силистра, Начо,
Веселин, Янко и Тодор
играха амбицирано
и като победители
ще представят Силистренска област
в зоналния кръг на
игрите, които ще се
проведат през следващата седмица в
Разград.

О

Мамо,прочети ми!
Прозорче към света
Куклата
ми нова
Деца, чували ли сте за съм, че и вие го знаете.
писателя Георги Веселинов. Той е живял много,
Всички букви зная,
много, ама много отдавна,
мога да чета.
но също е писал за вас
Те ще ми разказват
какво ли не - книжки, с
всичко за света.
истории, стихотворения
и песнички. Съставил е
С тях на моя татко
първото букварче, предпиша писъмце –
ставяте ли си. Макар че
гледа и се радва
отраснал като сираче,
мама от сърце...
той гледал на света с
широко отворени и любящи
Всички букви зная,
очи. Едно от първите му
мога да чета –
стихотворения е „Прозоримам си прозорче
че към света”. Сигурна
светло към света.

1. Кога е рожденият ден на фараоните?
а/ в деня на смъртта
б/ в деня на зачеването
в/ в събота
2. Как може в Дания да се разбере, че някой има рожден ден?
а/ от скайпа
б/ от фейсбука
в/ пред къщата му окачат национален флаг
3. Какво правят в Бразилия на рождения ден?
а/ спъват
б/ дърпат уши
в/ целуват ръка
4. Къде се маже с масло рожденикът?
а/ в Унгария
б/ в Швеция
в/ в Холандия
5. Къде е подаряването на часовник за рождения ден
лош късмет?
а/ в Китай
б/ в България
в/ в Америка
6. Какво се маже на челото на рожденика в Неапол?
а/ оризово масло
б/ розово масло
в/ ментово масло
7. Къде на всички се празнуват рождените дни на Нова година?
а/ Виетнам
б/ Япония
в/ Монголия
8. Къде рожденикът се посипва с брашно?
а/ в Ямайка
б/ в Таити
в/ на Карибските острови
9. Колко души има на най-масовия рожден ден на
американеца Джеймс Тейлър?
а/ 10 000
б/ 2000
в/ 200 000
10. С колко процента се покачва шансът да умрете,
когато се раждате?
а/ 100
б/ 0
в/ 50
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. В; 3. А;
4. А; 5. А; 6. А; 7. А; 8. В; 9. В; 10. А

Куклата ми нова
вижте я каква е:
само “мамо”, “мамо”
да повтаря знае!

Готвя се да ставам
вече ученичка...
Двете как ще учим,
чудя се самичка!

А каква е важна
с рокля от коприна!
Но едничка дума
казва за година...

Тази моя кукла
никак не я бива!
Ясно е за всички тя е мързелива...

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

21 март - Елена ЖЕЛЕВА, Фен на в. "Тутракански
23 март - Румен СИМЕОНОВ, Ротари Клуб Тутракан
глас", Тутракан
24 март - Венелина ИЛИЕВА, ВГ "Северина" НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
21 март - Румяна КАПИНЧЕВА, гр.Тутракан
25 март - Мария КИРЯКОВА, гр.Тутракан
21 март - Керанка ВЕЛИКОВА, Архивар, Община Тутракан
25 март - Нефие РАИМ, Директор на СУ "Васил Левски",
22 март - Юнона НИКОЛАЕВА, ДТФ "Дунавска мла- гр. Главиница
дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
27 март -

Благовещение

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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