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Начало на Майските дни на
културата и спорта в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
о традиция месец май
е изпълнен с културни
и спортни събития,
които се организират от
общинската администрация и културните институции в града и населените
места. И тази година не

П

прави изключение. Тутраканци и техните гости
ще имат възможност да
посетят различни мероприятия, на които ще срещнат
изкуството на местните
творци и успехите на спортистите.
"Алманах Тутракан - по-

езия, проза, 2019" се нарича новата книга, която е
събрала творбите на 29
местни автори, членове
на възстановения Клуб на
литературните дейци. Тя
се издава благодарение на
финансовото дарение от
почетния гражданин на

Тутракан проф.д-р Иван
Гаврилов. Представянето
на алманаха ще се състои в
залата на НЧ "Н.Й.Вапцаров"
на 10 май (петък) от 17:00
ч.
"Нощ в музея" е следващото любопитно събитие,
на стр. 2

естото издание
на Международния
конкурс за инструменталисти и млади изпълнители "The time of sound Звукът на времето", който
се проведе в гр.Велико Търново, донесе огромен успех
на малките певци и певици
от Тутракан, възпитаници
на музикалния ръководител
Антония Камбурова. Завърнахме се с 4 златни медала!
В категория "Поп и джаз
пеене", вокални формации
от първа възрастова група,
"Щурчета - мини“ спечелиха първо място и парична
награда. Йоана Богданова,
Ванеса Петрова, Калина
Николаева, Коко Костади-

Ш

на стр. 2
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Честит 9 май - Ден на Европа и
Ден на победата!

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

В 21-ви век трябва да учим и помним уроците
на историята и да знаем, че човешкият живот е
най-висшата ценност. Да бъдем добри и
толерантни един към друг не е просто въпрос
на добро възпитание, а начин на живот!

Празник на
Професионалната гимназия
в Ситово

ɧɚɫɬɪ

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

ȼȽɓɭɪɱɟɬɚ

Скъпи ветерани, уважаеми съграждани,
Днес, на 9 май, обединена Европа чества
Деня на Европа и Деня на победата. От нас,
хората, зависи бъдещето на човечеството
и планетата.
Пожелавам на всички да бъдем амбициозни
и солидарни към националните каузи!
Честит Ден на Победата и Ден на Европа!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми съграждани,
За България Денят на победата има огромно
значение, не само защото ние сме вече част от
Европейския съюз, но и защото страната ни е
дала своя безценен принос.
Почит и благодарност към ветeраните от
Втората световна война и към загиналите за
освобождението на Европа и света!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

9 май - Ден на Европа и
Ден на победата!
Да знаем истината за войната, да сме благодарни
и признателни към паметта на хората извоювали
победата е много важно в днешните времена.
9 май е символ на националния ни стремеж към
обединение, мир и просперитет в Европа. Убедени
сме, че с общи усилия можем да гарантираме
европейско бъдеще на нашата страна!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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НОВИНИ
120-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ
УЧИЛИЩЕТО В С.НОВА ЧЕРНА
На 11 май, когато православието отбелязва денят
на светите братя, създатели на българската азбука Кирил и Методий, основното училище в с. Нова Черна,
което носи техните имена, ще чества 120 години от
създаването на школото и своя патронен празник.
Тържеството ще се проведе в залата на НЧ "Васил
Йорданов" и ще започне в 12:00 ч.
Ден по-рано - на 10 май, ще се състои и церемонията
по награждаването на победителите в предварително обявения конкурс за есе, разказ, стихотворение
и рисунка "В началото бе словото", в който имаха
възможност да участват ученици от цялата Тутраканска община.
С НОВОЧЕРНЕНСКА РЕЦЕПТА НА КОНКУРС

За втори път рецепта, изпратена от НЧ „Васил
Йорданов 1942 г.”, село Нова Черна бе допусната за
участие в кулинарния конкурс на Етнографския музей
на открито "Етъра". Те представиха рецепта, устояла
във времето. "Традиционно ястие на нашите прадеди,
които са живели в с. Черна Румъния, но е запазена и
пренесена в бита на новочерненци след тяхното преселване по силата на Крайовския договор от 1941 г. в
Нова Черна, община Тутракан" - допълват от културната институция. Рецептата за кръстачки е записана
от Гергина Пърпалова, която я знае от своята майка
Добра Петрова. Кръстачките са традиционно ястие и
в наши дни присъстват на трапезата на новочерненци.
КРИМИНАЛЕ
Лек автомобил „Пежо“ е изгорял в Тутракан, засегнат е и паркиран в съседство друг автомобил от
същата марка. Произшествието е станало на 6 май
около 03:56 часа по неустановени към момента причини. Екип на местната противопожарна служба е загасил пожара. Дежурна оперативна група е извършила
оглед, разследват се причините и обстоятелствата
около произшествието. Образувано е досъдебно производство.

Задържаха 19-годишен,
заподозрян като извършител
на убийство в с.Ножарево
о горещи следи служители на ОДМВРСилистра разкриха
и задържаха 19-годишен,
заподозрян като извършител на убийство. Работата по случая е започнала веднага, след като
на 1май в 23:15 часа е
получен сигнал за 56-годишен мъж в безпомощно състояние в центъра
на село Ножарево.
Пристигналият на адреса медицински екип
констатирал, че мъжът
е мъртъв, а при извършения от полицейски
служители първоначален оглед по трупа били
установени следи от
насилие.
Дежурна оперативна
група предприела незабавни оперативно-издирвателни действия, в

П

9-15.05.2019 г.

Начало на Майските дни на
културата и спорта в Тутракан
от стр. 1 рата на комедията "Службогонци" от Иван Вазов,
представена от Театрален
състав "Борис Илиев". Феновете на театралното
изкуство ще видят играта
на самодейците Петьо
Стойчев, Даниела Бъчварова, Людмила Коваленко,
Дамян Лазаров, Георги Чафаланов, Мартин Димитров
и Радостина Пейчева.
Юбилейна седмица - от
13 до 17 май, предстои в
ДГ "Славянка". Под мотото
"Аз съм българче" ще преминат организираните мероприятия по повод 30-тата
годишнина от откриването
на детското заведение.
Изложба на народни носии
и предмети, използвани в
бита на хората в миналото

"От раклата на баба" ще
бъде открита в понеделник - 13 май. На следващия
ден, пъстро хоро на родители и деца ще се вие
в градината. Карнавално
шоу "Честит рожден ден,
Детска градина "Славянка"
за децата с аниматори,
различни игри и... торта са
предвидени за 15 май.
На 16 май, в залата на
Обреден дом, ще бъде даден
празничен коктейл, а в петък - 17 май, всеки може да
разгледа детската градина,
защото тогава е денят на
отворените врати.
Спортните събития също
изобилстват. Тази седмица
премина турнира по тенис
на маса за ученици, на 9 и
10 май е Общинският тур-

нир по волейбол за мъже.
Началото на срещите е от
17:30 ч. на волейболното игрище в СУ "Христо Ботев".
Организаторите - Община
Тутракан, гарантират атрактивни награди и добро
настроение.
На 16 и 17 май ще се
проведе Общински турнир
по футбол, на 17 май е
поредното издание на "Тутраканиада - 2019", а на 18
май - турнир по стрийтбол.
На 22 май е състезанието "Бързо, смели, сръчни" за
ученици от начален етап на
обучение, а на 31 май, в навечерието на Международния ден на детето, колко
са бързи, смели и сръчни ще
покажат възпитаниците на
детските градини.

от стр. 1 - Кубрат Спасов, бе отличен с награда "Най-малък
участник".
В Категория "Индивидуални изпълнители", Елица
Камбурова за пореден път
показа и доказа своя брилянтен талант - Първо място
в категориите "Поп и джаз
пеене" и "Обработен фолклор", като освен това бе
и класирана за финалната
битка за спечелване на голямата награда "Гранд при".
В конкурса се включиха
над 200 изпълнители на
забавна песен, които бяха
оценявани от 6-членно международно жури с председа-

тел доц. Нели Маринкова.
И още една добра новина
- вече са ясни резултатите от представянето на
ВГ "Щурчетата" в Североизточен квалификационен
етап на Национален фолклорен фестивал-конкурс
"Бъдност за талантите
на България": "Приятели на
фолклора, благодарим Ви за
участието! От името на
Ръководството на фондация
"Бъдност за талантите на
България" и екипа на Български арт и фолклорен център
"Нестия" Ви удостояваме
със званието "Радетел на
Българското" - Антония

Камберова - ръководител
на ВГ "Щурчета" и индивидуални изпълнители при НЧ
"Н.Й.Вапцаров", гр.Тутракан
за високи творчески постижения за запазване на
българския фолклор!"
С "Лауреат 1-ва степен
на Североизточен квалификационен етап" се награждават поотделно в
съответните категории
ВГ "Щурчета" и солистите
Йоана Богданова и Елица
Камбурова.
Поздравления за децата и
техния ръководител Антония Камбурова поднасят от
НЧ "Н.Й.Вапцаров".
“ТГ”

Новата държавна помощ беше
одобрена от Европейската комисия
на 01.04.2019 г. Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове
и зеленчуци“. Срокът й на действие
е до 31.12.2020г. Нотифицираният
максимален бюджет по схемата за
периода, в който ще се прилага, е
до 7, 2 млн. лева. С решение на УС
на ДФЗ половината от тях, в размер
на 3, 6 млн. лева, се разпределят за
тази година.
Целта на държавната помощи е
да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производител-

ност и устойчивост на стопанствата
си и по-специално - да намалят
производствените разходи.
Кандидати по схемата могат да
бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от
29 януари 1999 г. за период от наймалко 3 (три) години назад, считано
от датата на кандидатстване, както
и организации и групи производители в сектор „Растениевъдство“,
признати със заповед на министъра
на земеделието, храните и горите.
Схемата за държавната помощ,
указанията и документите към тях
са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

което ни очаква на 17 май
(петък). Тогава, в залата
на Обредния дом, в 18:00
часа ще бъде представено
писменото историческо наследство на Енчо Йорданов
- "Из миналото на Тутракан
- събития и личности". Час
по-късно е началото на
същинската Нощ, когато
посетителите ще могат да
влязат и разгледат всички
експозиции в Историческия
музей и Етнографския музей
на дунавския риболов и лодкостроене.
В навечерието на Деня
на славянската писменост
и българската култура, на
23 май от 18:00 ч. в залата
на Читалището, е премие-

нов, Кубрат Спасов и Райна
Якимова, които формират
групата едва от 7 месеца,
бяха бурно аплодирани от
публиката и журито.
В следващата възрастова група, в конкуренция с
изявени вокални групи от
страната, нашите талантливи, артистични и красиви
момичета от група "Щурчета"- Елица Камбурова, Бояна
Богданова, Шейда Сабри,
Санем Самет, Мирела Йоргова и Суде Аптула, спечелиха безапелационно Голямата
награда и парична награда.
Нашето най-малко щурче

Започна приемът на документи за
съхранение на плодове и зеленчуци

о 13 юни т.г. производите- размер на помощта е не повече
лите на плодове и зеленчу- от 120 хил. лева. Подпомагането
ци могат да кандидатстват се предоставя под формата на
за подпомагане по схемата „Помощ капиталова субсидия за покриване
за инвестиции в материални активи на част от разходите за реалив земеделски стопанства, свързани зация на инвестиции в машини,
с първично производство на расте- оборудване и линии за подготовка,
ниевъдна земеделска продукция”. охлаждане и съхранение на първичДокументи ще се приемат в област- на земеделска продукция в сектор
ните дирекции на ДФ „Земеделие“. „Растениевъдство“. Средствата ще
По схемата се възстановяват до се изплащат по банкова сметка на
резултат, на които същата нощ е установен 50% от извършените разходите за кандидата след доказване на целе“ТГ”
19-годишен, заподозрян инвестиции, като максималният вото изпълнение на инвестицията.
като извършител на
престъплението. Според
Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
първоначалната информация младежът нане/общините Тутракан и Главиница/ към 7 май 2019 г.
съл фаталния удар по
главата на жертвата
1 касиер, счетоводство – висше образование, специ2 общи работници – няма изискване за заемане;
с твърд предмет след
алност «Икономика», работа с компютър;
3 оператори, производствена линия – средно образовъзникнало помежду им
1 машинен оператор, леене на пластмасови изделия вание, двусменен режим на работа;
спречкване по-рано съ– средно образование, редовна смяна;
1 лекар – висше образование „Медицина“.
щата вечер.
2 готвачи – основно образование;
19-годишният е задър7 сервитьори – основно образование;
Работни места за младежи до 29 години, разкрити
жан за срок до 24 часа.
2 монтажници, изделия от пластмаса - средно обра- по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова
Предстои да бъде внезование, редовна смяна;
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАсено искане за вземане
4 машинни оператори, дървообработване – основно ЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в
на мярка „Задържане
образование;
едно направление:
под стража“. Работа1 водач ССМ – основно образование, шофьорски умения
- За обучение по време на работа
та по разследването
кат.Ткт, Ттм;
1 майстор - производство на хлебни изделия – няма
продължава под ръко1 тракторист – основно образование, шофьорски изисквания за заемане на длъжността
водството на Окръжна
умения кат.Ткт;
прокуратура-Силистра,
1 продавач-консултант – средно образование, двус***За всички работни места трудовите договори
образувано е досъдебно
менен режим на работа;
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
производство по чл. 115
1 продавач-консултант – основно образование, двус- договорът е безсрочен. За учителските места се
от НК.
“ТГ”
менен режим на работа;
изисква педагогическа правоспособност.
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Празник на Професионалната гимназия в Ситово

естната Професионална гимназия по
селско стопанство
с директор Гинка Йорданова
в Ситово проведе празник

М

на училището с тържество
и с професионално състезание. Гости бяха заместникобластният управител Илиян Великов, който поздрави

участниците от името на
Областна администрация
Силистра, както и Мария
Илиева – заместник-кмет
на Община Ситово.

Професионалната гимназия е една от трите
в областта на селското
стопанство в Крайдунавска
Добруджа – другите две са
Професионална земеделска
гимназия „Добруджа“ Силистра и Професионална
гимназия по механизация
на селското стопанство
в село Средище, община
Кайнарджа.
В ПГСС-Ситово в момента в две специалности
– в сферата на млекопреработването и земеделието (плюс пчеларство), се
обучават 101 ученици от
общините Ситово и Дулово,
от които повече от половината са на общежитие на
пълна издръжка. Отделно
близо 50 са обучаваните по
задочен път. Всеки четвърти от учениците в редовен
план провежда практика в
Мандра „Ситово“, която е
партньор на училището.
От новата учебна година предстои въвеждане
на нова учебна дисциплина
– паралелка за трайни насаждения.
Понастоящем в училището се работи по 7 проекта,

Незапомнена буря над с.Искра

есетки обществени, стопански
и жилищни сгради пострадаха от
незапомнената буря,
преминала над Силистренска област
на 30 април вечерта.
Стотици са повалените от бурния вятър
дървета и поразените от градушката
овошки.
Най-тежко е положението в село Искра,
Ситовска община, където „черният вятър
от запад“, както го
наричат местните
жители, е отнесъл голяма част от покрива
на местното основно
училище. Учениците
в него са във ваканция една седмица,

Д

хията са и земеделски
ферми, кравеферма,
оранжерии и домове,
където стопаните
започнаха ремонтите.
Няколко дни по-късно
заместник-областният управител на област Силистра Илиян
Великов посети село
Искра и се срещна
със зам.-кмета на
Община Ситово Севджан Адем и кмета на селото Вилдан
Мемиш във връзка с
възстановителните
дейности след преживяната буря..
Училището е посетено от експерти
на застрахователна компания, в която е застраховано,
но ще трябва време
преди да стане ясно
какви средства ще
бъдат дадени за случая. Междувременно
с общи усилия, вкл. с
помощта на хора и
техника, предоставени от Кметството,
са извършени дейности за почистване
докато строители на района от клони и
отстранят опасните на изпадали елементи
ламарини.
от покрива.
“ТГ”
Пострадали от сти-

вкл. по програма „Еразъм+“, Унгария ще бъдат 16 учеблагодарение на която през ници, водени от двама
м. юни т.г. в продължение преподаватели.
на 20 дни на практика в
“ТГ”

ОБЩИНА ТУТРАКАН
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54
от 28 март 2019г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че
със Заповед №РД-04-837/03.05.2019 г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи
земеделски земи, съгласно §4 от ПЗР към ЗСПЗЗ, находящи се в землището на
град Тутракан.
Обект на търга са следните недвижими имоти:
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Търгът ще се проведе при начална тръжна цена, подробно описана в колона №5
(пет) от горната таблица.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената
първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е посочен в колона №6 (шест) от горната таблица и се внася в срок в срок до 16:00 ч. на 20.05.2019 г. по банкова сметка на
Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-837/03.05.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка
в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" - стая №32 на Община
Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на
официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/
TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация
за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от
Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община
Тутракан) в срок от 07.05.2019 г. до 16:00 на 20.05.2019 г., срещу сумата от 12,00
лева (дванадесет) с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при
Община Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично
посочена в Заповед № РД-04-837/03.05.2019 г.
Търгът ще се проведе на 21.05.2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на
Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 27.05.2019 г. в
заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №31 при
същите условия от 10:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
17:00 ч. на 20.05.2019 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника
и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както
и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая №32.

4

РЕГИОН

9-15.05.2019 г.

Възпоменание в Мемориал Хъдрелез в Тутракан
"Военна гробница - 1916"
В
ъзпоменателната
проява посветена на
6 май - Гергьовден
и Ден на храбростта и
на Българската армия се
проведе в Мемориал "Во-

цери от България, Румъния
и Германия, участници в
боевете за крепостта край
Тутракан.
Кметът на община Тутракан д-р Димитър Сте-

В

ъв връзка с чества- тие на Разградския театър
нето на празника Хъ- радваха публиката.
дрелез и стартиране
Празника уважиха oбласт-

Данаил Николов - предсе- паметните стели в Мемодател на ОбС-Тутракан и риала.
Проявата завърши с курКалина Михайлова - кмет

енна гробница - 1916 г."
край тутраканското село
Шуменци. Тя е организирана от Община Тутракан и
Историческия музей в града
край православния храм,
осветен преди 12 г. В нея
участваха представители
на дружество "Традиция" и
Мемориалната чета "Таньо
войвода".
По традиция отци от
Русенска епархия, в случая - отец Илия Тонков,
отслужи панихида в чест
на загиналите в битката
за Тутракан на Добруджанския фронт през Първата
световна война. Така бе
изразена почит към повече
от 8 хиляди войници и офи-

фанов прочете слово и
връчи юбилейни медали "100
години от Първата световна война" от военното
министерство на Йордан
Димитров - председател на
НД "Традиция" - Силистра
на Йордан Димитров и на
лейтенант Максимилиан
Димитров. Това стана в
присъствието на евродепутата Филиз Хюсменова,
на депутата от 20-и МИР
Силистра Рамадан Аталай,
зам.-областния управител
Илиян Великов, гости от
побратимения Кирнодж,
Република Румъния и пред
представители на местното самоуправление в община Тутракан, сред които

“Шарен свят - пъстър свят"

радиционният общински
пролетен празник „Шарен
свят - пъстър свят” се проведе в гр.Главиница. В него взеха
участие 96 ученици от първи до
четвърти клас от четирите общински училища на територията на
община Главиница. Малките възпитаници се представиха с песни,
танци, пантомима и др.
Гости на празника бяха зам.кметът Соня Петкова, представители на отдел „Хуманитарни
дейности”, служители от общин-

Т

ска администрация, учители и
родители.
В празнично украсената зала
цареше много настроение, смях и
веселие. За пореден път учениците
показаха колко много обичат да
пеят и танцуват.
На изявените ученици и ръководители бяха връчени грамоти и
подаръци от Община Главиница,
която заедно с Общинското методическо обединение на началните
учители са организатори на пролетния празник.

на кампания ЕВРОИЗБОРИ
2019 г. на брега на р. Дунав
в Тутракан, общинското
ръководство на ДПС - Тутракан организира наситена

ният лидер на ДПС-Силистра Насуф Насуф, народният представител от ДПС
Рамадан Аталай, Филиз
Хюсменова - евродепутат,

с множество интересни и
разнородни събития програма. Празникът започна с молебен за здраве и берекет.
По повод празника всички
присъстващи бяха нагостени с осветен курбан. На
Амфитеатралната сцена в
Крайдунавския парк, музика,
танци и специалното учас-

Левент Мемиш – зам.-председател на МДПС, д-р Димитър Стефанов - кмет на
Община Тутракан, кметове
и общински председатели
от съседни общини -Главиница, Ситово, Дулово и
Силистра.
Снимки:
Толга КАНТАРОВ

на село Шуменци, както бан, даден от организатои с участието на много рите.
Кирил БОРИСОВ
граждани.
Снимки: Исторически
Бяха поднесени венци и
цветя пред паметника и музей-Тутракан

Център "Надежда"
отбеляза трети рожден ден!

много потребители, гости и
служители на
Центъра за социална
рехабилитация и интеграция „Надежда”
в Тутракан отбеляза
третата годишнина
от разкриването си.
В този пъстър
празник взеха участие потребители на
социалната услуга,
които с много настроение и дух демонстрираха своите
танцови, музикални,
художествени умения. Всички имаха
възможност да опитат от вкусната
торта, както е прието на рожден ден.
Снимки:
Толга КАНТАРОВ

С
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"Дунавска младост" - гордостта на Тутракан!
ɰɟɪɬɢ ɜɢɧɚɝɢ ɫɚ ɩɪɟɩɴɥɜɚɥɢ
ɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚ ɡɚɥɚ  ɦɚɣɤɢ
ɛɚɳɢ ɛɥɢɡɤɢ ɥɸɛɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɮɨɥɤɥɨɪɚɬɪɭɞɧɨɫɚɧɚɦɢɪɚɥɢ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɦɹɫɬɨ
Ɍɚɤɚ ɛɟɲɟ ɢ ɧɚ ɸɛɢɥɟɣɧɢɹ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɧɰɨɜɚ ɮɨɪɦɚɰɢɹ Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ ɦɥɚɞɨɫɬ ɧɟɭɫɟɬɧɨ ɧɚɜɴɪɬɹ ɰɟɥɢ 
ɥɟɬɚɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨɧɨɮɚɤɬɳɟ

Т

ɤɚɠɟɬɟɢɳɟɛɴɞɟɬɟɚɛɫɨɥɸɬɧɨ
ɩɪɚɜɢ  ɝɨɞɢɧɢ ɨɬ ɬɟɡɢ 
ɧɚɱɟɥɨɧɚɫɴɫɬɚɜɚɟɯɨɪɟɨɝɪɚɮɴɬ ȿɥɟɧɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ ɇɟ ɫɟ
ɫɴɦɧɹɜɚɬɟɱɟɢɬɹɟɬɪɨɩɜɚɥɚ
ɯɨɪɰɚɜɫɴɳɢɹɫɴɫɬɚɜɧɚɥɢ"ɂ

ɨɬɦɚɥɤɚɬɚɧɰɶɨɪɤɚɟɫɬɚɧɚɥɚ
ɝɨɥɹɦɯɨɪɟɨɝɪɚɮɄɚɤɬɨɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨɫɟɤɚɡɜɚɩɪɟɡɧɟɣɧɢɬɟ
ɪɴɰɟɢɨɱɢɫɚɦɢɧɚɥɢɫɬɨɬɢɰɢ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɂɫɚɫɟɧɚɭɱɢɥɢɞɚ

ɢɝɪɚɹɬɛɴɥɝɚɪɫɤɢɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɚ
ɛɭɤɜɚɥɧɨɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ
 Ⱦ ɭ ɧ ɚ ɜ ɫ ɤ ɚ  ɦ ɥ ɚ ɞ ɨ ɫ ɬ   ɟ
ɱɚɫɬ ɨɬ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɇɑ
ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ Ɍɟɯɧɢɬɟ ɤɨɧ-

Браво, математици!
XXVI-то Великденско математическо състезание за ученици
от 1 до 12 клас се проведе в три
училища-домакини: ОУ „Отец
Паисий”, гр. Силистра; СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан и ОУ
„Христо Смирненски“, гр.Дулово.
Продължителност на състезанието
за участниците от I – II клас бе 90
минути, а III - XII клас - 120 минути.
Сред математиците от област
Силистра по традиция участваха и
ученици от СУ “Христо Ботев“, гр.
Тутракан. От малките участници
на нашето училище отлично се
представи Никол Христова Николова от 2а клас, тя се класира на
3 място. Сред големите, Николай
Миленов Филипов от 10а клас и
Константин Деянов Дочев от 11а
клас се класираха на трето място
в областта.
Тържествена церемония по награждаването на победителите се
проведе в Художествената галерия

в Силистра, а г-жа Детелина Терзиева им връчи медали и грамоти
за отлично представяне. Поздравления и благодарствени адреси
получиха и техните ръководители
- Милена Пенева, Росица Кичукова
и Ценка Маринова.
Браво, математици, гордеем
се с вас!

ɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧȾɨɱɟɜ

ɇɢɤɨɥɏɪɢɫɬɨɜɚ

ɇɢɤɨɥɚɣɎɢɥɢɩɨɜ

ɩɨɜɨɬɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɞɪ
Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɢ ɦɧɨɝɨ
ɞɪɭɝɢ
Ɉɬɫɜɨɹɫɬɪɚɧɚɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɢ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ
 Ɉɛɳɢɧɚ ɢ ɭɱɢɥɢɳɚ ɤɨɢɬɨ

ɤɨɧɰɟɪɬɤɨɝɚɬɨɩɨɜɟɱɟɨɬɞɜɚ ɫɴɞɟɣɫɬɜɚɬɚɤɬɢɜɧɨɡɚɞɨɛɪɚɱɚɫɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɪɢɬɦɢ ɛɹɯɚ ɬɚɪɚɛɨɬɚɢɧɚɫɴɫɬɚɜɚɢɧɚ
ɩɪɢɱɢɧɚɬɚ ɡɚ ɧɟɫɬɢɯɜɚɳɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɬɚɤɚɬɨɰɹɥɨ
ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɢ ɂ ȿɥɟɧɚ Ⱥɬɚɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɧɢɚɞɪɟɫɢɛɹɯɚ

ɧɚɫɨɜɚ ɢ ɬɚɧɰɶɨɪɢɬɟ ɝɢ ɡɚɫɥɭɠɚɜɚɬɄɚɤɬɨɢɫɩɟɰɢɚɥɧɢɬɟ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɚ
ɊɨɫɟɧȺɬɚɧɚɫɨɜɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɮɨɥɤɥɨɪɧɢ ɫɴɫɬɚɜɢ ɨɬ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɑɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨ
ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨ Ɇɢɥɟɧ Ɏɢɥɢ-

ɜɪɴɱɟɧɢ ɧɚ ɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɧɢɬɟ
ɬɚɧɰɶɨɪɢɢɧɚɡɚɜɴɪɲɜɚɳɢɬɟ
ɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɢ
ȼɫɴɳɧɨɫɬ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ
Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ ɦɥɚɞɨɫɬ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ
Ⱦɨ ɫɥɟɞɜɚɳɢɹ ɸɛɢɥɟɣ ɟ
ɧɨɜɚɬɚɧɢɫɪɟɳɚ

Маратон на четенето с третокласниците
С уважение към нашите
традиции растем!
За тях песни пеем и
стихове четем!
Ɉɬɲɭɦɹ Ɉɫɦɨɬɨ ɩɨɪɟɞɧɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɉɨɯɨɞɴɬ ɧɚ ɤɧɢɝɢɬɟ
 ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ ɤɨɹɬɨ ɧɚɫɴɪɱɚɜɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɚɞɟɰɚɬɚɤɴɦɱɟɬɟɧɟɬɨ
ɢ ɤɧɢɝɢɬɟ ȼɤɥɸɱɢɯɦɟ ɫɟ ɜ ɬɚɡɢ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɧɟɫɚɦɨɫɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɧɨɢɫɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɛ
ɤɥɚɫɢɝɨɫɩɨɠɚɊɭɦɹɧɚɋɬɚɬɟɜɚ
Ɇɚɪɚɬɨɧɴɬɧɚɱɟɬɟɧɟɬɨɜɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɧɚɚɩɪɢɥ
ɬɨɡɢ ɩɴɬ ɩɨɫɜɟɬɢɯɦɟ ɧɚ ɩɪɨɥɟɬɧɢɬɟ ɩɪɚɡɧɢɰɢ ɋɴɱɟɬɚɯɦɟ
ɩɪɢɹɬɧɨɬɨ ɫ ɩɨɥɟɡɧɨɬɨ ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨɝɥɟɞɚɯɦɟɤɥɢɩɨɜɟɤɨɢɬɨɧɢ
ɩɪɢɩɨɦɧɢɯɚ ɤɚɤ ɧɚɲɢɹɬ ɧɚɪɨɞ
ɨɬɛɟɥɹɡɜɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɩɪɨɥɟɬɧɢɬɟ
ɩɪɚɡɧɢɰɢɁɚɝɨɜɟɡɧɢɅɚɡɚɪɨɜɟɧ
ɐɜɟɬɧɢɰɚɋɜɋɜɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɢ
ȿɥɟɧɚ ȼɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ  ɚɩɪɢɥ
ɤɨɝɚɬɨɨɬɝɨɞɢɧɚɩɨɪɟɲɟɧɢɟ
ɧɚɘɇȿɋɄɈɫɟɱɟɫɬɜɚɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɞɟɧɡɚɨɩɚɡɜɚɧɟɧɚɩɚɦɟɬɧɢɰɢɬɟɧɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚɨɬɞɚɞɨɯɦɟ
ɞɴɥɠɢɦɨɬɨ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ
ɧɢ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɤɚɬɨ ɩɨɱɟɬɨɯɦɟ
ɨɬ ɋɩɢɫɴɤɚ ɧɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɧɨɬɨ
ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɧɚ ɘɇȿɋɄɈ ɧɟɫɬɢɧɚɪɫɬɜɨɬɨ ɢ ɨɛɢɱɚɹɬ
Äɋɭɪɜɚ³ɉɪɨɫɥɟɞɢɯɦɟɫɢɧɬɟɪɟɫ
ɚɧɢɦɢɪɚɧɢɮɢɥɦɢɤɨɢɬɨɧɢɪɚɡɤɪɢɯɚ ɤɨɹ ɟ ɧɟɫɬɢɧɚɪɤɚɬɚ ɢ ɧɢ
ɡɚɩɨɡɧɚɯɚɫɥɟɝɟɧɞɚɬɚɡɚɩɴɪɜɢɹ
ɤɭɤɟɪɇɚɫɥɚɞɢɯɦɟɫɟɧɚɨɬɤɴɫɢ
ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɬɟ ɡɚ ɧɚɲɢɹ ɤɪɚɣ
ɩɪɚɡɧɢɰɢ ÄȻɭɟɧɟɰ³  ɦɨɦɢɧɫɤɢ
ɩɪɚɡɧɢɤ ɧɚ Ʌɚɡɚɪɨɜɞɟɧ³ ɨɬ ɇɑ
Äȼɴɡɪɚɠɞɚɧɟ³ɜɋɬɚɪɨɫɟɥɨÄȻɪɚ-

ɡɚɹ³ ɨɬ ɸɛɢɥɟɹ ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɜ ɫɟɥɨ Ȼɟɥɢɰɚ ɢ  ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ
ɫɴɛɨɪ ɧɚ ɦɚɫɤɚɪɚɞɧɢɬɟ ɢɝɪɢ
ÄȾɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɤɭɤɟɪɢ³±ɜ
ɫȼɚɪɧɟɧɰɢɆɨɦɱɟɬɚɬɚɩɨɞɝɨɬɜɟɧɢɨɬɫɜɨɹɬɚɤɥɚɫɧɚɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɤɚɪɚɡɢɝɪɚɯɚɜɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ
ɨɛɢɱɚɹ Ʉɭɤɟɪɨɜɞɟɧ Ʉɨɫɬɸɦɢɪɚɧɢɫɴɫɫɬɪɚɯɨɜɢɬɢɪɴɱɧɨɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɢ ɧɟ ɛɟɡ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɦɚɫɤɢ ɫ  ɨɤɚɱɟɧɢ
ɧɚ ɤɪɴɫɬɚ ɯɥɨɩɤɢ ɫ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢ
ɫɬɢɯɨɜɟɧɢɛɥɚɝɨɫɥɨɜɹɯɚɞɚɞɨɛɪɭɜɚɦɟɢɞɚɫɦɟɡɞɪɚɜɢɌɢɱɚɯɚ
ɢɞɪɴɧɱɚɯɚɫɢɥɧɨɫɴɫɡɜɴɧɰɢɬɟ
ɫɩɚɡɜɚɣɤɢɩɨɜɟɪɢɟɬɨɱɟɤɨɥɤɨɬɨ
ɩɨɲɭɦɧɢɫɚɬɨɥɤɨɜɚɩɨɫɢɝɭɪɧɨ
ɳɟɩɪɨɝɨɧɹɬɡɥɢɬɟɫɢɥɢɢɞɭɯɨɜɟɆɨɦɢɱɟɬɚɬɚɩɹɯɚɫɠɟɥɚɧɢɟ
ɥɚɡɚɪɫɤɚɬɚ ɩɟɫɟɧ ÄɅɚɥɟɧɰɟ ɫɟ
ɥɸɥɟɟ³ɏɭɛɚɜɨɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɫɴɡɞɚɞɟ  ɢ ɩɟɫɟɧɬɚ Äɇɚ ɯɨɪɨɬɨ³
ɤɨɹɬɨ ɢɡɩɴɥɧɢɯɚ ɚɪɬɢɫɬɢɱɧɨ ɢ
ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨɑɟɬɨɯɚɢɡɪɚɡɢɬɟɥ-

ɧɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɨɬɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɩɨɟɬɢ Ɋɚɧ Ȼɨɫɢɥɟɤ ȿɥɢɫɚɜɟɬɚ
ȻɚɝɪɹɧɚɂɜɚɧɐɚɧɟɜȾɨɪɚȽɚɛɟ
ȼɟɫɚ ɉɚɫɩɚɥɟɟɜɚ Ƀɨɪɞɚɧ ɋɬɭɛɟɥɇɢɤɨɥɚɣɁɢɞɚɪɨɜȺɧɝɟɥɢɧɚ
ɀɟɤɨɜɚɩɨɫɜɟɬɟɧɢɧɚɩɪɨɥɟɬɧɢɬɟ
ɩɪɚɡɧɢɰɢɅɚɡɚɪɨɜɞɟɧɐɜɟɬɧɢɰɚ
ɌɨɞɨɪɨɜɞɟɧɄɨɦɟɧɬɢɪɚɯɚɤɚɤɜɚɟ

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɢɤɚɤɩɪɨɬɢɱɚɬɬɟɡɢ
ɩɪɚɡɧɢɰɢɜɧɚɲɚɬɚɫɬɪɚɧɚɋɩɪɚɜɢɯɚɫɟɨɬɥɢɱɧɨɫɬɟɫɬɚɡɚɮɨɥɤɥɨɪɧɢɬɟɩɪɚɡɧɢɰɢɢɨɬɝɨɜɨɪɢɯɚ
ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɜɴɩɪɨɫɢ
Ɍɪɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɩɪɢɟɯɚɪɚɞɭɲɧɨ ɢɞɟɹɬɚ ɞɚ ɢɡɪɚɛɨɬɹɬ ɤɧɢɠɤɚ
ɡɚɩɪɚɡɧɢɰɢɬɟɢɞɚɹɨɛɨɝɚɬɹɬɫ
ɪɢɫɭɧɤɢɩɨɬɟɦɚɬɚ
ɑɟɬɟɧɟɬɨ ɧɚɢɫɬɢɧɚ ɨɛɨɝɚɬɹɜɚ
ɪɟɱɧɢɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚ ɜɴɨɛɪɚɠɟɧɢɟɬɨ ɢ ɦɢɫɥɟɧɟɬɨ ɡɚɞɴɥɛɨɱɚɜɚ ɢ
ɪɚɡɲɢɪɹɜɚɬɜɨɪɱɟɫɤɢɬɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɌɨɟɟɞɢɧɨɬɧɚɣɩɨɥɟɡɧɢɬɟ
ɧɚɱɢɧɢɡɚɩɪɟɤɚɪɜɚɧɟɧɚɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɴɬɜɨɪɢ
ɢɫɬɢɧɫɤɢɱɭɞɟɫɚɡɚɧɚɲɟɬɨɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɡɞɪɚɜɟɡɚɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɬɚ
ɢɱɭɜɫɬɜɚɬɚɧɢȾɨɧɚɫɹɜɴɬɪɟɲɟɧ
ɦɢɪ ɢ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ ɋɬɚɪɚɟɦ ɫɟ
ɞɚɪɚɡɜɢɜɚɦɟɥɸɛɨɜɬɚɤɴɦɱɟɬɟɧɟɬɨɜɭɱɟɧɢɰɢɬɟɢɞɚɝɢɭɛɟɞɢɦ
ɱɟɤɧɢɝɢɬɟɫɚɛɟɡɰɟɧɧɢɡɚɢɡɪɚɫɬɜɚɧɟɬɨɢɦɤɚɬɨɥɢɱɧɨɫɬɢ
Анка КОЗАРЕВА

6

ОБЩЕСТВО

9-15.05.2019 г.

Градушка удари Силистренско пак
ɢɥɹɞɢ ɞɟɤɚɪɢ ɨɜɨɳɧɢ
ɝɪɚɞɢɧɢ ɢ ɧɢɜɢ ɫɚ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɨɬ ɝɪɚɞɭɲɤɚɬɚ
ɜɪɴɯɥɟɬɹɥɚɜɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤɜɟɱɟɪɬɚ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ Ɉɫɜɟɧ
ɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɢɬɟ ɬɟɪɟɧɢ ɫɚ
ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɢ ɞɨɦɚɲɧɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ ɫ ɤɚɣɫɢɢ ɫɥɢɜɢ ɱɟɪɟɲɢ
ɢ ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ ɍɧɢɳɨɠɟɧɢ ɫɚ ɢ
ɥɨɡɨɜɢɬɟ ɦɚɫɢɜɢ ɢ ɚɫɦɢɬɟ ɩɨ
ɞɜɨɪɨɜɟɬɟɧɚɯɨɪɚɬɚɂɧɚɣɜɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟ ɠɢɬɟɥɢ ɧɟ ɫɢ ɫɩɨɦɧɹɬ
ɬɚɤɚɜɚɧɟɛɟɫɧɚɫɬɢɯɢɹɢɫɴɫɫɴɥɡɢɧɚɨɱɢɩɨɤɚɡɜɚɬɳɟɬɢɬɟɌɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɣɫɢɟɜɚ ɪɚɤɢɹ ɧɹɦɚ ɞɚ
ɢɦɚɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɢ
ɫɚɞɨɛɪɭɞɠɚɧɰɢɉɨɪɚɡɟɧɢɬɟɩɨ
ɞɴɪɜɟɬɚɬɚ ɩɥɨɞɨɜɟ ɧɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɛɴɞɚɬɫɩɚɫɟɧɢɢɜɟɱɟɡɚɩɨɱɧɚɯɚ
ɞɚɝɧɢɹɬ
ɇɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɦɟɫɬɚ ɜ Ʉɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ ɨɬ  ɞɨ 
ɦɢɧɭɬɢɟɜɚɥɹɥɥɟɞɫɝɨɥɟɦɢɧɚ
ɨɬɝɪɚɯɨɜɨɡɴɪɧɨɞɨɦɚɥɴɤɨɪɟɯ
Ɍɚɦɤɴɞɟɬɨɝɪɚɞɭɲɤɚɬɚɟɩɨɳɚɞɢɥɚɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɬɚɩɪɨɥɢɜɧɢɹɬ

Х

ɞɴɠɞɝɢɟɭɞɚɜɢɥɫɦɹɬɚɯɚɩɨɪɚɠɟɧɢɹɬɚɞɧɟɫɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɬɟ
ȼ ɫɟɥɚɬɚ ɂɫɤɪɚ ɢ Ƚɚɪɜɚɧ ɫɚ
ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɩɥɨɳɢȼ
ɨɛɳɢɧɚ Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ ɨɬ ɩɨɪɨɹ ɫɚ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɩɨɞɩɨɪɧɢɫɬɟɧɢɧɚɨɬɤɪɢɬɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɦɨɫɬɨɜɨɫɴɨɪɴɠɟɧɢɟɚɫɮɚɥɬɨɜɢɧɚɫɬɢɥɤɢȼ
ɫɟɥɚɬɚȼɨɣɧɨɜɨɢɄɚɣɧɚɪɞɠɚɨɬ
ɜɨɞɚɬɚɫɚɜɥɚɱɟɧɢɞɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɚɇɚɦɟɫɬɚɢɦɚɤɚɥɧɢɧɚɧɨɫɢ
Ƚɪɚɞɭɲɤɢ ɟ ɢɦɚɥɨ ɜ ɨɛɳɢɧɢɬɟ
Ⱦɭɥɨɜɨ ɢ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ Ɋɚɡɪɭɲɟɧ
ɟɧɚɞɡɟɦɟɧɭɥɟɣɧɚɹɡɨɜɢɪɤɪɚɣ
ɫɟɥɨ Ʉɨɥɚɪɨɜɨ ɫɴɨɛɳɢɯɚ ɨɬ
Ɉɛɥɚɫɬɧɨɬɨɩɴɬɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɉɬ  ɦɚɣ ɡɚɩɨɱɧɚɯɚ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɚɜɹɬ ɨɝɥɟɞɢ ɧɚ ɳɟɬɢɬɟ ɋɬɨɩɚɧɢɬɟɧɟɫɟɧɚɞɹɜɚɬɧɚɧɢɤɚɤɜɚ
ɩɨɦɨɳɩɨɧɟɠɟɩɨɱɬɢɧɢɤɨɣɧɹɦɚ
ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɚ ɚ ɮɨɪɦɢɬɟ ɧɚ
ɞɴɪɠɚɜɧɚɩɨɦɨɳɫɚɬɪɨɦɚɜɢ
ɢɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢ
Ɍɚɤɚɫɚɦɨɡɚɞɧɢɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɩɨɫɬɪɚɞɚɞɜɚ
ɩɴɬɢɨɬɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟɫɬɢɯɢɢ
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7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 11/24.04.2019 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че Общински съвет-Тутракан с Решение №772 по Протокол №55 от 18. 04. 2019 год. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ да
се възложи изработване на:
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхват на поземлен имот с идентификатор
73496.503.1049 по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр.София.
Поземленият имот е застроен, разположен извън
строителните граници на населеното място с показатели по Кадастрална карта:
- НТП: Други територии заети от селското стопанство
- Нов НТП: Друг вид земеделска земя
- Вид територия: Населени места
- Трайно предназначение: Урбанизирана територия
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124
б, ал.4 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30, 19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15, 19:30 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, 10:00 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,
14:45, 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

О Б Я В А
Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения
BG06RDNP001-19.177 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства
по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.
Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“
Основната цел на процедурата:
Повишаване на жизнеспособността, ефективността и стабилността на
малките земеделски стопанства на територията на „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа”, чрез:
- материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и производителността на стопанствата;
- преструктуриране и развитие на наличните материални мощности;
- въвеждането на нови технологии в производството и модернизация и на
физическите активи в стопанствата;
- насърчаване на доброто организиране на „хранителната верига“ и „късите
вериги на доставка“, в т.ч. дейности за запазване качеството на продукцията
и пред пазарната подготовка.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата
подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 4.1.2 „Инвестиции
в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки
стопанства"
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Земеделски стопани, регистрирани и осъществяващи дейност като ЗП на
територията на МИГ, които имат икономически размер на стопанството от 6
000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем производството
им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“, и/или „етерично-маслени и
лекарствени култури“.
Уточнение: територията не попада в определението „необлагодетелстван
район“ и затова не се включва сектор „животновъдство“.
Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за
преходната година от земеделски дейности.
Важно: Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване
на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за
физическите лица на територията на МИГ.
Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/ /по образец към Насоките
за кандидатстване/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане
на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
По подмярка 4.1.2. от Стратегията за ВОМР на МИГ ще се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, водещи до подобряване на
икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни
следните дейности:
- Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически
активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
- Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения
и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и
подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
- Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност
на стопанствата;
- Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел
запазване качеството на продукцията;
- Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда,
включително за съхранение на оборска тор;
- Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
- Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение
на продукцията (оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка; осигуряване на
вентилация, изолация и охлаждане);
- Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения,
десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
- Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските
стопанства;
- Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните.
Приоритет по тази подмярка ще бъде даван на стопанства от секторите:
- Плодове и зеленчуци;
- Биологично производство;
- Инвестиции в енергийна ефективност, опазване на околната среда и
иновации.
4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими разходи за материални инвестиции:
1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество,
включително чрез лизинг;
2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
3. Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар),
закупуване на преносими сушилни и др.;
Допустими нематериални разходи:
4. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за
техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат
да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
5. разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни из-

следвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи
(финансов анализ),извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване
на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и
отчитането на дейности по проекта до изплащане на помощта, не следва да
надхвърлят 5 % от стойността на допустимите разходи.
6. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи
за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта”;
7. Разходите за достигане съответствие с международни признати стандарти.
5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:
Първи прием:
Начален срок за прием на проектни предложения от 01.02.2019 г.
Краен срок за прием на проектни предложения: до 17:00 часа на 01.04.2019 г.
Втори прием: /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен
срок за подаване на проектни предложения/
Начален срок за прием на проектни предложения: от 02.05.2019 г.
Краен срок за прием на проектни предложения: до 17:00 часа на 03.06.2019 г.
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно
предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на
Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на
следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджетът по настоящата процедура е: 201 500 лева.
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА
ПРОЕКТ
Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 2 445 лева,
или левовата равностойност на 1250 евро.
Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 48 895 лева,
или левовата равностойност на 25 000 евро.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект
- 1467.00 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект
- 39 116.00 лв.
Интензитетът на финансовата помощ е в размер до 60 % от общия размер
на допустимите за финансово подпомагане разходи;
Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като максималното
комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80%, в следните случаи:
- За проекти представени от млади селскостопански производители - 10 %;
- За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват
подпомагане в рамките на повече от една мярка - 10 %;
- За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска
производителност - 10 %;
- Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване
и възстановяване на околната среда, включително биологично производство,
икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени– 10 %;.
8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
1. Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието
- плодове и зеленчуци, етерично маслини и медицински растения - 25 точки;
2. Проектът е за биологично производство на земеделски продукти - 20 точки
3. Проектът осигурява допълваща заетост - 15 точки
4. Проектът повишава енергийната ефективност на земеделското стопанство - 10 точки
5. Проектът въвежда иновации в земеделското стопанство - 15 точки
6. Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване
на околната среда и постигане на стандартите на ЕС - 15 точки
ОБЩО: 100 точки
Минимално допустимата оценка за качество на проектните предложения
е - 10 точки
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи
крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава
предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:
- Крайната оценка по критерий „2. Проектът е за биологично производство
на земеделски продукти“
При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани
в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока
оценка/и по следния критерий:
- Крайната оценка по критерий „3.Проектът осигурява допълваща заетост“
- предимство получава кандидат, който е предложил разкриването на повече
работни места
9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт:
Данка Милчева - изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;
е-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните
интернет адреси:
на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” http://www.mig.glavinitsa.org./;
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН
2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва
по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в
модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
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СМЯХ
- Келнер, какво пие русаСедмокласничките масота дама в ъгъла?
во отговорили - морков, лук,
- Скъпо, 32-годишно уиски. картоф...
- Аха... Поднесете и тогава три бучки лед от мен!
- Купих си автомобил
Tesla Model X, от тези,
- И какво ти каза врач- които сами се управляват.
ката?
- И къде е?
- Ми вика: „Това ти е ли- Де да я знам...
нията на живота, това е
трамвайната линия, ей тук
Един 90-годишен дядо
някъде се пресичат"...
седи на една пейка в парка.
По едно време минала една
В съда: - Вие видяхте ли мацка с къса пола и той
как той бие тъща си?
си казал: - Еееех, да бях с
- Да...
двайсет години по-млад...
- Защо не помогнахте?
- Ами той и сам се спраТоку-що назначен млад
вяше добре с нея!
поп разбрал, че в края на
селото живеела 30-годишВ кръчмата:
на вдовица. По тъмна доба
- Може ли 18 ракии..?
отишъл и почукал. Отвътре
- Ама... защо 18!?
се чуло:
- Ами нали отвън пише:
- Ти ли си, ангел мой?
"Под 18 не сервираме"?!
- Не, ама съм от същата
фирма!
Вчера ме спира непозната жена на улицата: - ИзСлед светофара завивам
винете, мисля, че вие сте надясно и спирам. Един мъж
бащата на едно от децата спира зад мен и ми вика:
ми...
- Госпожо, подавате ляв
Втрещих се. Изгубих ума мигач, а завивате надясно?!
и дума...
- Какво си се развикал,
- Не се притеснявайте, аз бе? Трябва ли пък всички да
съм новата му учителка... знаят къде отивам, а?
На въпроса от логическия тест: - "Кое от изброените е излишно - морков,
лук, бентли, картоф?"

-

Забавна астрология
10-те любими
израза на
зодия Телец
1. Не ми е жал за парите, дето похарчих, жалко че
бих толкова път.
2. Не ми трябва чуждо, не пипай моето.
3. И най-лошият мир е по-добър от най-добрата
кавга.
4. Не безпокой този, който се е установил.
5. По-добре красив диван, отколкото красив залез.
6. Яденето е сериозно нещо.
7. Галеното теленце от две майки суче.
8. Когато си втори икономисваш сили.
9. Не мога да понасям запалки-еднодневки!
10. Дегустатор – това е истинското ми призвание.
Клиент си поръчва риба в
ресторанта. Келнерът му я
носи, но рибата в чинията
е страшно изкривена.
Клиентът пита: - Защо
е такава крива тая риба?
- Ами хванали са я точно
на завоя...

Турист сяда в испански
ресторант и разглежда
менюто. Гледа ястие: "Корида". Поръчва си го и остава
много доволен - порцията
Какво караш?
съдържа две огромни "яйца"
Хибридна кола.
от бик.
В какъв смисъл?
След време пак идва в
Понякога я карам, поняИспания и пак си поръчва

от същото. Този път обаче
му носят две съвсем малки
яйца. Пита келнера: - Защо
толкова малки тоя път?
- Ами коридата си е корида, господине... Кога бика,
кога матадора...
Собственик на ресторант вика един от келнерите:
- Гледам, онзи тип в ъгъла вече половин час спи на
масата. Защо не го изхвърлиш?
- Ами, будя го на всеки
десет минути, той иска
сметката и си я плаща.

Сканди

СУДОКУ

И ОЩЕ НЕЩО...

9-15.05.2019 г.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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ɚ  ɦɚɣ ɨɬɛɨɪɴɬ ɩɨ
ɮɭɬɛɨɥɜɴɜɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɬɚɝɪɭɩɚɤɥɚɫɨɬ
ɋɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɭɱɚɫɬɜɚ ɜ ɬɪɟɬɢɹ ɡɨɧɚɥɟɧ
ɟɬɚɩɧɚɍɱɟɧɢɱɟɫɤɢɬɟɫɩɨɪɬɧɢɢɝɪɢɤɨɣɬɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜ
ɝɪȾɨɛɪɢɱ
Ɇɥɚɞɢɬɟ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɢ ɫɟ
ɩɨɡɞɪɚɜɢɯɚ ɫ ɩɨɛɟɞɚ  
ɫɪɟɳɭɨɬɛɨɪɚɧɚȾɨɛɪɢɱ
Ƚɨɥɦɚɣɫɬɨɪɡɚɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ
ɟȺɲɤɴɧɒɟɪɢɮɨɬɚɤɥɚɫ
ɉɨɛɟɞɚɬɚɝɢɨɬɜɟɠɞɚɢɧɚ
ɮɢɧɚɥɢɬɟɜɋɨɮɢɹɨɬɞɨ
ɸɧɢɤɴɞɟɬɨɳɟɫɟɫɪɟɳɧɚɬ
ɫɨɫɟɦɬɟɧɚɣɞɨɛɪɢɨɬɛɨɪɚ
ɨɬɰɹɥɚɬɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɩɪɚɜɹɦɟ ɤɴɦ
ɦɥɚɞɢɬɟɮɭɬɛɨɥɢɫɬɢɢɬɟɯɧɢɬɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɢ ɬɪɟɧɶɨɪɢ  ɂɜɟɥɢɧ ɢ Ƚɚɥɢɧɚ
ɋɩɚɫɨɜɢ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɢ ɫɚ
ɨɬɋɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ “ТГ”

Н

Поредни призови места за ученици
от СУ "Васил Левски"-Главиница
В

Националния конкурс
"Семейство, училище,
общество", проведен
на 3 и 4 май в гр. Добрич,
в категория "Презентации"
в трета възрастова група
второ място зае Севиляй
Сенаахи Осман от 12 клас с
презентацията "Как семейството и социалната среда
влияе върху интелекта на
децата?“ с ръководител
Ширин Расим.
Първо място във втора
възрастова група завоюва
екипът Яамур Мехмед и Синем Севдалинова от 7 клас
с „Петте езика на любовта
в действие".
"Синем, която бе презентаторът, получи в лични
разговори и много похвали
за зрялото си поведение и
осъзнатост. Освен това,
много радост и признание
за нас бяха изказаните
думи, че единствено по
нашата презентация са си
водили записки" - сподели
ръководителят Румянка
“ТГ”
Гълчавова.

"Да боядисаме
яйцата"
аботилница на тема
"Да боядисаме яйцата" бе осъществена в
НЧ "Никола Вапцаров - 1940"
в с.Попина, община Ситово, информира секретарят
Катя Драганова.
На децата от селото,
взели участие в работилницата, са показани различни
техники за боядисване на
яйца - с памук, рисуване с
восък и свещ. А най-малките оцветяваха!
“ТГ”

Р

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

9 май - Красимира ПЕЙЧЕВА, Гл.експерт "Инвестиционен контрол",
Община Тутракан
9 май - Петър МАРИНОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
10 май - Стоян ЛЕКОВ, Областен директор на ЗПД "Виктория", Ротари
Клуб Тутракан
10 май - Дуся ДОНКОВА, Пенсионерка, Тутракан
10 май - Галя СТОЙЧЕВА, Гл.експерт "Общински сграден фонд",
Община Тутракан
10 май - Майя ТОДОРОВА, Ст.спец. "Човешки ресурси", Община

Главиница
10 май - Евгени БАРБУЧАНОВ, Мл.експерт "Управление на нежилищни имоти", Община Тутракан
12 май - Елмиран ХЮСЕИН, Мл.експерт ГРАО, Община Тутракан
14 май - Васил ДОЙНОВ, Спец. "Младежки дейности, спорт и туризъм",
Община Тутракан
15 май - Милен ФИЛИПОВ, Председател на Настоятелството на НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан

11 май - Св. Св.Кирил и Методий

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ
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HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɊȺɁȽɊȺȾɉɈɅɂȽɊȺɎ´ɈɈȾ
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