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С №12 Европа ни чува!
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Ангел Джамбазки, Андрей Слабаков
и ген.Димитър Шивиков на
предизборна среща в Тутракан

В Тутракан:

Абитуриентите с
шествие на 24 май
празнични тържества
във всички общински
училища - СУ "Христо Ботев", СУ "Йордан
Йовков", ОУ "Св.Св.Кирил и
Методий" в с.Нова Черна
и ОУ "Стефан Караджа" в
с.Цар Самуил, както и в
Социално-педагогическия

С

интернат "Христо Ботев"
в с. Варненци ще бъде отбелязан Денят на българската просвета и култура
и славянската писменост
на 24 май.
Ще бъдат изпратени абитуриентите, както и първокласниците завършили

На 1 юни:

Староселци от цяла
България се събират в
тутраканското Старо село

своята първа година на
обучение.
ɂ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɫɩɚɡɟɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹɬɚ ɧɚ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɫɤɨɬɨ ɲɟɫɬɜɢɟ ɩɨ
ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɭɥɢɰɚ ɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɌɨɳɟɡɚɩɨɱɧɟ ɨɬ Ɉɛɪɟɞɟɧɢɹ ɞɨɦ ɢ ɳɟ
на стр. 3

Скъпи съграждани,

Уважаеми културни и просветни дейци,

В навечерието на Деня на българската просвета,
култура и на славянската писменост искам да
благодаря на всички учители, ученици, писатели,
художници, артисти, музиканти, читалищни,
библиотечни и музейни дейци и журналисти.
Гордеем се с вашите постижения и нека те
получават уважение и признателност.
Продължавайте с гордост и самочувствие да
отстоявате славата на Тутракан като град на
творци и таланти.

24 май носи особен ореол. Неслучайно той е
заел мястото на най-истинския и
най-български празник. Затова всяка
година го отбелязваме с много вълнение, вяра
и от сърце. Нека празнуваме Деня на славянската писменост, за да покажем на света
това, с което се отличаваме и с което се гордеем.

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

Честит празник, българи!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми жители на община Главиница, Уважаеми жители на община Ситово,
За празника на словото поднасяме венци и
пеем възторжени песни. Нека те и славата на
светите първоучители Кирил и Методий бъде
онази светлина, към която нацията ни върви!

Честит празник, културни
и просветни дейци!
ɐɜɟɬɚɧɚɇɂɄɈɅɈȼȺ

на стр. 6

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

Най-строгият учител е животът ни,
най-мъдрият учител е книгата до нас, найважният учител е първият ни!
Нека не стихва жаждата ни за знания и
духовно възвисяване!
Напред науката е слънце!

Честит 24-ти май!
Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово
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РЕГИОН

НОВИНИ
ɊȺȻɈɌɇȺɋɊȿɓȺɉɈɉɊɈȿɄɌɌɊȺɇɋȾȺɇɘȻɉȿɊɅɂ
ȿɤɫɩɟɪɬɢɨɬɱɟɬɢɪɢɨɛɳɢɧɢɊɭɫɟɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢ
ɋɜɢɳɨɜɫɟɫɴɛɪɚɯɚɧɚɪɚɛɨɬɧɚɫɪɟɳɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚ
ɦɚɣɝɡɚɞɚɨɛɫɴɞɹɬɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɬɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɞɭɧɚɜɫɤɚɬɚɩɟɪɥɚɊɟɝɢɨɧɊɭɫɟɤɚɬɨɞɟɫɬɢɧɚɰɢɹɩɪɢɥɚɝɚɳɚ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɬɚɡɚɭɫɬɨɣɱɢɜɚɬɚɦɨɛɢɥɧɨɫɬɜɬɭɪɢɡɦɚɈɛɟɤɬ
ɧɚ ɨɛɫɴɠɞɚɧɟ ɛɹɯɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɬɟ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɧɨɜɢɬɟ
ɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɚ ɤɨɢɬɨ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɜɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨ ɜ ɦɪɟɠɚɬɚ
ÄɌɪɚɧɫɞɚɧɸɛ ɩɟɪɥɢ³ ɭɱɪɟɞɟɧɚ ɨɬ ɬɟ ɩɚɪɬɧɶɨɪɢ ɨɬ 
ɞɭɧɚɜɫɤɢ ɫɬɪɚɧɢ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɜ ɟɞɧɨɢɦɟɧɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬ Ʉɚɬɨ
ɱɥɟɧɧɚɦɪɟɠɚɬɚɞɭɧɚɜɫɤɚɬɚɩɟɪɥɚɊɟɝɢɨɧɊɭɫɟɨɛɯɜɚɳɚɳɚɱɟɬɢɪɢɬɟɨɛɳɢɧɢɧɚɫɴɪɱɚɜɚɭɫɬɨɣɱɢɜɚɬɚɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚ
ɦɨɛɢɥɧɨɫɬ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚ ɱɪɟɡ ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
Ɋɚɛɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɳɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɡɟɥɟɧɚɫɟɞɦɢɰɚɤɨɹɬɨɫɟɨɬɛɟɥɹɡɜɚɫɴɫɫɩɟɰɢɚɥɧɢ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢɜɴɜɜɫɢɱɤɢɞɴɪɠɚɜɢɧɚȿɋȿɞɧɚɨɬɬɟɦɢɬɟɡɚ
ɞɢɫɤɭɫɢɹɜɌɭɬɪɚɤɚɧɳɟɛɴɞɟɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɩɨɪɴɱɤɢɜɬɭɪɢɡɦɚɢɫɴɩɴɬɫɬɜɚɳɢɬɟɝɨɨɬɪɚɫɥɢ
ɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɬɩɪɨɟɤɬÄɌɪɚɧɫɞɚɧɸɛɩɟɪɥɢ³ɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚɨɬɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ
ÄȾɭɧɚɜ³ɊɚɛɨɬɧɚɬɚɫɪɟɳɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɢɩɪɨɜɟɠɞɚɨɬɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɩɚɪɬɧɶɨɪɩɨɩɪɨɟɤɬɚɄɥɭɛ
Äɍɫɬɨɣɱɢɜɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɬɨɨɛɳɟɫɬɜɨ
ȻȿɁɉɅȺɌȿɇɂɇɌȿɊɇȿɌȼȽɅȺȼɂɇɂɐȺ
Ɉɳɟɛɴɥɝɚɪɫɤɢɨɛɳɢɧɢɳɟɩɨɥɭɱɚɬɜɚɭɱɟɪɨɬ
ɟɜɪɨ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɛɟɡɩɥɚɬɟɧ ɛɟɡɠɢɱɟɧ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɡɨɧɢ
ɌɨɜɚɫɴɨɛɳɚɜɚɬɨɬȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹɋɪɟɞɨɞɨɛɪɟɧɢɬɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɫɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɋɢɥɢɫɬɪɚɌɨɱɤɢɬɟɡɚ
ɩɭɛɥɢɱɟɧɞɨɫɬɴɩɞɨɛɟɡɠɢɱɟɧɢɧɬɟɪɧɟɬɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɦɭɡɟɢɤɦɟɬɫɬɜɚɩɚɪɤɨɜɟɢɩɥɨɳɚɞɢ
ɋɤɨɪɨɫɬɬɚɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɟɩɨɧɟɦɟɝɚɛɢɬɚɜɫɟɤɭɧɞɚ
Ɉɛɳɢɧɢɬɟɫɚɞɥɴɠɧɢɞɚɩɨɞɞɴɪɠɚɬɦɪɟɠɚɬɚɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚ
ɬɪɢɝɨɞɢɧɢ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Ʉɴɫɨ ɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜ ɟɥɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɩɨɠɚɪ
ɜɤɴɳɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɦɚɣɨɤɨɥɨɱɚɫɚȿɤɢɩɧɚ
ɦɟɫɬɧɚɬɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɫɥɭɠɛɚɨɜɥɚɞɹɥɨɝɴɧɹɩɪɟɞɢɞɚ
ɨɛɯɜɚɧɟɠɢɥɢɳɧɚɬɚɫɝɪɚɞɚɂɡɝɨɪɹɥɚɱɚɫɬɨɬɞɨɦɚɲɧɨɬɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
Ʉɴɫɨɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟɩɪɢɱɢɧɢɥɨɩɨɠɚɪɜɱɚɫɬɟɧɢɦɨɬɜɫɟɥɨ
Ɂɚɪɢɰɚɧɚɦɚɣɨɤɨɥɨɱɚɫɚɂɡɝɨɪɟɥɢɨɤɨɥɨɤɜ
ɦɩɨɤɪɢɜɧɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɮɭɪɚɠɲɦɢɪɝɟɥɢɮɭɪɚɠɨɦɟɥɤɚ
ɩɪɟɞɢɨɝɧɟɛɨɪɰɢɨɬɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɟɧɭɱɚɫɬɴɤȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɞɚɩɨɬɭɲɚɬɩɨɠɚɪɚɋɩɚɫɟɧɢɫɚɞɜɟɫɝɪɚɞɢɜɫɴɫɟɞɫɬɜɨɢ
ɫɬɨɩɚɧɫɤɢɠɢɜɨɬɧɢ
ɝɨɞɢɲɟɧ ɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧ ɞɚ ɲɨɮɢɪɚ ɥɟɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
ÄɎɨɪɞ³ɛɟɡɤɧɢɠɤɚɢɜɟɞɧɨɝɨɞɢɲɧɢɹɫɪɨɤɨɬɧɚɤɚɡɜɚɧɟɬɨ
ɦɭ ɩɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɪɟɞ ɡɚ ɫɴɳɨɬɨ ɩɪɨɜɢɧɟɧɢɟ Ɍɨɣ
ɛɢɥɡɚɫɟɱɟɧɨɬɩɴɬɧɢɩɨɥɢɰɚɢɧɚɦɚɣɩɨɭɥÄɄɚɜɚɪɧɚ³
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɋɪɟɳɭɧɟɝɨɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Отборът на СУ „Йордан Йовков“ Тутракан е победител в областното
състезание „Млад огнеборец”

Кратка сесия на Общински съвет-Тутракан
Б
Калина ГРЪНЧАРОВА
ез включване на допълнителни точки в
дневния ред премина
майската сесия на Общински съвет-Тутракан на 16
май, която включваше само
три докладни записки.
Най-напред съветниците
разгледаха предложението
за поемане на общински
дълг за осигуряване на
финансиране за изпълнение
на проект „Инвестиционен
проект за изграждане на
Градска пречиствателна станция за отпадни
води и доизграждане на
канализационна мрежа в
гр.Тутракан”, който се финансира от ОП „Околна среда 2014-2020 г." Беше прието решение да се сключи
договор за кредит с „Фонд
за органите на местното
самоуправление в България ФЛАГ”, като максималният
размер на дълга е 4 121
350 лв. Срокът за погасяване е до 180 месеца, считано
от датата на подписване
на договора за кредит, с
възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване.
Общинските съветници
приеха Програма на мер-

29 районни прокуратури в страната ще бъдат закрити. Те са в градовете Малко Търново, Несебър,
Поморие, Средец, Царево, Котел,
Нова Загора, Велики Преслав,
Нови Пазар, Исперих, Кубрат,
Омуртаг, Попово и Радомир,
Елена, Кнежа, Левски, Никопол,
Провадия, Девня, Бяла, Дулово,
Тутракан, Първомай, Гълъбово,
Раднево, Берковица, Елхово.
За една част от тях закриването
може да започне на 1 октомври
т.г., а за друга – от 1 януари 2020 г.

О

тията си в олимпиади,
национални и международни
състезания.
Дискусия предизвика докладната записка с предложение за отпускане на
еднократна помощ за подпомагане лечението на жи-

тел на Тутракан, от която
стана ясно, че в комисията, която се занимава с
тези въпроси задължително
трябва да има лекар.
Следващата сесия на Общински съвет-Тутракан ще
се проведе на 27 юни.

На тяхно място ще бъдат открити
териториални отделения, които
ще бъдат към районната прокуратура в съответния областен град.
В случая, Тутракан и Дулово ще
бъдат териториални отделения
към Районната прокуратура в
Силистра.
Това е вторият етап от реформата на съдебната карта на
държавното обвинение. През
лятото на 2017 г. беше решено
да се въведе т.нар. унифициран
модел за реорганизация на ра-

йонните прокуратури, според
който се създават 28 мегарайонни
прокуратури, а останалите стават
териториални отделения към тях.
През юли 2018 г. по предложение на Прокурорската колегия
Висшият съдебен съвет реши от
началото на тази година да бъдат
закрити районните прокуратури
в Белоградчик, Кула, Дряново,
Трявна, Тервел, Ардино, Брезник,
Трън, Мадан, Чепеларе и Тополовград. На тяхно място се откриват
териториални отделения. Тези в

Дряново и Трявна да бъдат към
РП-Габрово, ТО в Тервел ще е към
РП-Добрич, това в Ардино – към
РП-Кърджали, Брезник и Трън
минават към РП-Перник, Мадан
и Чепеларе към РП-Смолян, а
Тополовград към РП-Ямбол.
Прокурорската колегия реши
преди да подкрепи реорганизацията, да се срещне с ръководителите на съответните районни и
окръжни прокуратури и да обсъди
с тях втория етап. Срещата ще се
“ТГ”
проведе на 27 май.

Двама мъже от с.Попина загинаха падайки в септична яма
ɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɫɦɴɪɬɬɚ ɧɚ
ɝɨɞɢɲɧɢɹȻɨɪɢɫɉɢ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɉɟɧɱɨȾ
ɤɨɢɬɨɡɚɝɢɧɚɯɚɜɫɜɢɧɟɮɟɪɦɚ
ɜɫɟɥɨɉɨɩɢɧɚɨɛɳɢɧɚɋɢɬɨɜɨɟɨɬɪɚɜɹɧɟɫɴɫɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɨ ɟ ɪɚɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɩɨɞ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
ɧɚ Ɉɤɪɴɠɧɚɬɚ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ ɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɍɨɜɚ ɫɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɬɚɭɬɨɩɫɢɹɬɚɧɚ
ɬɟɥɚɬɚ ɧɚ ɝɥɚɜɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɤ ɢ

на ПГМТ „Владимир Комаров“ –
Силистра с треньор инспектор
Велимир Николов.
Купи и грамоти, осигурени от
клуба по пожаро-приложен спорт,
връчи и на трите отбора главен
инспектор Евлоги Стамов от РД
„Пожарна безопасност и защита
на населението”.
Близо 100 деца са обхванати в
общо 9 младежки противопожарни
отряди “Млад огнеборец”, които
функционират в Силистренска
област през учебната 2018/2019
г. Състезанията са заключителен
етап на подготовката им, провеждана от служители на районните
служби “Пожарна безопасност
и защита на населението” през
учебната година.
“ТГ”

ките за закрила на деца
с изявени дарби в община
Тутракан за 2019 г., по която ще бъдат осигурявани
стипендии за стимулиране
на деца с изявени дарби,
на ученици класирали се
на призови места от учас-

Закриват прокуратурите в Тутракан и Дулово

П

тборът на СУ „Йордан Йовков“ – Тутракан спечели
надпреварата в областното състезание „Млад огнеборец”,
което се проведе днес на стадион
„Луи Айер“ в Силистра. Възпитаниците на инспектор Ивайло Владев
победиха в дисциплината „Бойно
разгръщане на 100-метрова състезателна пътека” и останаха втори
на „400 метра щафетно бягане
с препятствия”, но с най–голям
сбор от точки постигнаха първото
място и си осигуриха участие на
републиканско ниво.
Втори останаха младите огнеборци от СУ „Васил Левски“ –
Дулово с ръководител инспектор
Тихомир Великов, а на трето място
се класираха представителите

23 -29.05.2019 г.

ɧɟɝɨɜɢɹ ɤɨɥɟɝɚ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɥɢɪɟɦɨɧɬɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɜɫɟɩɬɢɱɧɚɲɚɯɬɚɬɚɦ
ɇɚɦɚɣɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɝɥɚɜɧɢɹɬ ɦɟɯɚɧɢɤ Ȼɨɪɢɫ ɉ ɛɢɥ
ɢɡɜɢɤɚɧ ɡɚɪɚɞɢ ɩɨɜɪɟɞɚ ɧɚ
ɩɨɦɩɚɬɚ ɧɚ ɫɟɩɬɢɱɧɚɬɚ ɹɦɚ
Ɇɴɠɴɬɫɟɫɩɭɫɧɚɥɜɲɚɯɬɚɬɚ
ɧɨɫɟɡɚɞɭɲɢɥɨɬɨɬɞɟɥɹɳɢɬɟ
ɫɟɝɚɡɨɜɟɉɪɢɬɟɤɥɢɹɬɫɟɞɚɦɭ
ɩɨɦɨɝɧɟɧɟɝɨɜɤɨɥɟɝɚɉɟɧɱɨȾ
ɫɴɳɨ ɫɟ ɡɚɞɭɲɢɥ Ɍɟɥɚɬɚ ɧɚ

ɞɜɚɦɚɬɚɦɴɠɟɛɢɥɢɢɡɜɚɞɟɧɢ
ɨɬɫɟɩɬɢɱɧɚɬɚɲɚɯɬɚ
Ɉɤɪɴɠɧɚɬɚ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ ɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɪɴɤɨɜɨɞɢɞɨɫɴɞɟɛɧɨɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɥɭɱɚɹ
ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨ ɡɚ ɩɪɢɱɢɧɹɜɚɧɟ
ɫɦɴɪɬɬɚ ɧɚ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɟɞɧɨ
ɥɢɰɟ ɩɨɪɚɞɢ ɧɟɡɧɚɧɢɟ ɢɥɢ
ɧɟɦɚɪɥɢɜɨ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ
ɡɚɧɹɬɢɟ ɢɥɢ ɧɚ ɞɪɭɝɚ ɩɪɚɜɧɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɚ ɢɡɬɨɱɧɢɤ ɧɚ

ɩɨɜɢɲɟɧɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ± ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟ ɩɨ ɱɥɟɧ  ɚɥ
 ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɚɥ  ɨɬ ɇɄ
Ɋɚɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɟ ɛɢɥɨ ɜɴɡɥɨɠɟɧɨ ɧɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥ ɨɬ
Ɉɤɪɴɠɧɢɹ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧ ɨɬɞɟɥ
ɩɪɢ Ɉɤɪɴɠɧɚɬɚ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ
ɜɋɢɥɢɫɬɪɚɇɚɡɧɚɱɟɧɚɟɫɴɞɟɛɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ɡɚɬɟɠɤɚɬɚɬɪɭɞɨɜɚɡɥɨɩɨɥɭɤɚ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹɬɚɩɨɪɚɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ
ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 20 май 2019 г.
1 монтажник, електрооборудване – няма изискване за
заемане, двусменен режим на работа
1 носач-товарач, стоки – основно образование;
1 машинен оператор, леене на пластмасови изделия
– средно образование, редовна смяна;
2 готвачи – основно образование;
7 сервитьори – основно образование;
2 монтажници, изделия от пластмаса - средно образование, редовна смяна;
4 машинни оператори, дървообработване – основно
образование;
1 водач ССМ – основно образование, шофьорски умения
кат.Ткт, Ттм;
1 тракторист – основно образование, шофьорски
умения кат.Ткт;
1 продавач-консултант – основно образование, двусменен режим на работа;

2 общи работници – няма изискване за заемане;
3 оператори, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа;
1 лекар – висше образование „Медицина“.
Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в
едно направление:
- За обучение по време на работа
1 майстор - производство на хлебни изделия – няма
изисквания за заемане на длъжността
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.

3

РЕГИОН

23 -29.05.2019 г.

Абитуриентите с шествие на 24 май поетично
В Тутракан:

от стр. 1
ɩɪɢɤɥɸɱɢ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɬ Ɋɢɨ
ɛɢɜɲɚɬɚɌɟɪɦɚ ɤɴɞɟɬɨɡɚ
ɬɹɯɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɳɟ ɞɚɞɟ ɤɨɤɬɟɣɥ ɓɟ ɛɴɞɚɬ
ɧɚɝɪɚɞɟɧɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɢ ɨɬɥɢɱɢɥɢ ɫɟ ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɧɚ
ɫɜɨɟɬɨɨɛɭɱɟɧɢɟɡɚɨɬɥɢɱɟɧ
ɭɫɩɟɯɡɚɫɩɨɪɬɧɢɢɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɐɟɪɟɦɨɧɢɹɩɨɧɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɤɭɥɬɭɪɧɢɢɩɪɨɫɜɟɬɧɢ
ɞɟɣɰɢɫɟɫɴɫɬɨɹɧɚɦɚɣɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɇɨɦɢɧɚɰɢɢɬɟɫɚɨɬ
ɭɱɢɥɢɳɚɬɚɞɟɬɫɤɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢ
ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
ɉɪɚɡɧɢɱɟɧɩɨɞɚɪɴɤɡɚɜɫɢɱɤɢ
ɛɟɝɨɫɬɭɜɚɧɟɬɨɧɚȼɥɚɞɢȼɴɪɝɚɥɚɫɴɫɫɩɟɤɬɚɤɴɥɚɆɟɦɨɚɪɢɬɟɧɚɟɞɢɧȼɴɪɝɚɥ
ɋɴɛɢɬɢɟɬɨɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɨɬ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɚɩɨɜɨɞɴɬ
ɟ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɹɬ ɩɪɚɡɧɢɤ 
ɦɚɣ

ɂ ɨɳɟ ɟɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɨ
ɩɪɚɡɧɢɱɧɨ ɫɴɛɢɬɢɟ  ɫɚɦɨɞɟɣɧɢɹɬ ɬɟɚɬɪɚɥɟɧ ɫɴɫɬɚɜ Ȼɨɪɢɫ ɂɥɢɟɜ ɤɴɦ ɇɑ
ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɜɌɭɬɪɚɤɚɧɳɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɤɨɦɟɞɢɹɬɚɋɥɭɠɛɨɝɨɧɰɢ ɨɬ ɂɜɚɧ ȼɚɡɨɜ ɧɚ
 ɦɚɣ ɨɬ  ɱ Ɍɨɜɚ ɟ
ɩɨɪɟɞɧɚɬɚ ɩɪɟɦɢɟɪɚ ɧɚ ɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟɡɚɬɨɡɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢ
ɫɟɡɨɧɫɤɨɹɬɨɬɟɫɟɜɤɥɸɱɜɚɬ
ɜɆɚɣɫɤɢɬɟɞɧɢɧɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚ
ɢɫɩɨɪɬɚ

В Главиница:
ɇɚ  ɦɚɣ ɜ  ɱɚɫɚ ɨɬ
ɋɍȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢɳɟɬɪɴɝɧɟ
ɩɪɚɡɧɢɱɧɨ ɲɟɫɬɜɢɟ ɞɨ ɨɬɤɪɢɬɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɜ ɰɟɧɬɴɪɚ ɧɚ
ɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɤɴɞɟɬɨ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɢɬɟ ɨɬ ȼɢɩɭɫɤ ɳɟ
ɛɴɞɚɬɢɡɩɪɚɬɟɧɢɉɪɟɞɜɢɞɟɧɚ
ɟɢɤɨɧɰɟɪɬɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɍɴɪɠɟɫɬɜɚɡɚɩɪɚɡɧɢɤɚɳɟ
ɩɪɨɜɟɞɚɬɢɜɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɨɛ-

ɳɢɧɫɤɢ ɭɱɢɥɢɳɚ  Ɉɍ´ɂɜɚɧ
ȼɚɡɨɜ´ ɜ ɫ Ɂɚɮɢɪɨɜɨ Ɉɍ
ɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣɜɫ
ɋɨɤɨɥɢɈɍɈɬɟɰɉɚɢɫɢɣɜ
ɫɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚ
ɇɚ  ɦɚɣ ɧɚ ɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɚ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ
ɨɬ Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɫɴɫ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ ɩɥɚɤɟɬɢ ɛɹɯɚ ɧɚɝɪɚɞɟɧɢ ɭɱɢɬɟɥɢ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɞɟɣɰɢɧɨɦɢɧɢɪɚɧɢɜɧɹɤɨɥɤɨ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɘɥɜɢɟ Ɍɚɫɢɧ Ɇɭɫɢɧɏɸɫɟɢɧɍɱɢɬɟɥɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɜ
ɞɟɬɫɤɚɝɪɚɞɢɧɚ
Ⱦ ɢ ɦ ɢ ɬ ɪ ɢ ɱ ɤ ɚ  ɂ ɜ ɚ ɧ ɨ ɜ ɚ
ɉɟɬɪɨɜɚɍɱɢɬɟɥɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɜɧɚɱɚɥɟɧɟɬɚɩ
Ɋɭɦɹɧɤɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ Ƚɴɥɱɚɜɨɜɚɍɱɢɬɟɥɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɜ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧɟɬɚɩ
Ⱥɣɥɟɪ Ɇɟɬɢɧ Ɇɭɫɬɚɮɚ 
ɍɱɢɬɟɥɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɜɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧɟɬɚɩ
ɇɑɈɬɟɰɉɚɢɫɢɣɝ

С №12 Европа ни чува!

обновения и освежен
офис на ПП ГЕРБ в
Тутракан бе проведена предизборна среща

В

с участието на членове и
симпатизанти на партията.
В нея участваха народният
представител Алтимир Ада-

мов и Николай Андреев - вицепрезидент на Европейския
съюз на гражданите сеньори
към Европейската народна

ɫȻɨɝɞɚɧɰɢɟɑɢɬɚɥɢɳɟɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɬɚ
Ʉɴɦɩɟɧɫɢɨɧɢɪɚɥɢɬɟɫɟɭɱɢɬɟɥɢɩɪɟɡɭɱɟɛɧɚɬɚ
ɝɛɟɢɡɤɚɡɚɧɚɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɨɬ
ɤɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬ

В Ситово:
ɉɨɩɨɜɨɞɩɪɚɡɧɢɤɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɩɪɨɫɜɟɬɚɢɤɭɥɬɭɪɚɢ
ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɬɚɩɢɫɦɟɧɨɫɬɧɚ
ɦɚɣɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɈɍȽɟɨɪɝɢ
ɋɬɨɣɤɨɜɊɚɤɨɜɫɤɢɜɫɋɢɬɨɜɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ ɤɨɧɰɟɪɬɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜ ɡɚɥɚɬɚ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɬɨ
ɱɢɬɚɥɢɳɟ
ɋɴɳɢɹɬ ɞɟɧ ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ɩɨ ɫɟɥɫɤɨ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ ɢɡɩɪɚɬɢ ɫɜɨɢɬɟ
ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɢ
Ɍɨɱɧɨɧɚɦɚɣɞɜɟɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚɜɨɛɳɢɧɚɋɢɬɨɜɨ
ɳɟɩɪɚɡɧɭɜɚɬɫɜɨɢɬɟɫɴɛɨɪɢ
ɂɫɤɪɚɢȾɨɛɪɨɬɢɰɚ
партия, която е най-голямата съставна част на
ЕНП. Те бяха представени
от председателя на ГЕРБ
- Тутракан Петя КнязоваВасилева.
"Трябва да бъдем активни
на изборите в неделя, защото те са много важни за
България. Много хора не им
отдават голямо внимание и
не осъзнават важността на
тези избори. Но за хората,
които се занимават с реален бизнес, със земеделие,
те са изключително важни.
Във вашия град се случиха
толкова хубави неща благодарение на вашия кмет и
оперативните европейски
програми!" - каза народният представител Алтимир
Адамов и призова всички да
гласуват с №12 в интегралната бюлетина - за ГЕРБ и
с преференция 108 - за Емил
Радев.
Николай Андреев посочи
много примери за фалшиви
новини и лъжи срещу партия
ГЕРБ и членове на правителството разпространявани
чрез медиите, тролове в
интернет-пространството
и хора, на които се плаща за
това. Той също посочи, че
правилният избор на предстоящите евроизбори е №12.

Ангел Джамбазки, Андрей Слабаков и
ген.Димитър Шивиков на предизборна среща в Тутракан
редизборна среща с тутраканци проведоха водачът на листата на ВМРО
- Българско национално движение
Ангел Джамбазки заедно с Андрей
Слабаков и ген.Димитър Шивиков
на 16 май.
"В тази листа съм, защото с
момчетата и момичетата от ВМРО
мислим в една и съща посока.
Аз съм от гражданската квота и
смятам, че в българския парламент
има достатъчно много хора, които
не си вършат работата, за да може
да си позволим и в европейския да
има чак толкова много. Мисля, че в
Европейския парламент се налага
да отидат хора, които са първо българи и после европейци, те трябва
да работят само и единствено в
интерес на България, всички други
за мен са национални предатели.

П

Затова смятам, че всеки нормален българин трябва да гласува с
бюлетина №3. Това е правилната
бюлетина, защото ние се стараем
да не бъде заличена България
от картата. Искам да си останем
тази нация, която сме, защото
сме дали изключително много,
не само на Европа, но и на целия
свят" - каза пред присъстващите
Андрей Слабаков.
Ген. Димитър Шивиков припомни Тутраканската епопея. "Трябва
да се гордеете, че всички ние сме
потомци на тези наши предци от
преди 100 години, каза той.
На 26-ти май, е денят, когато
мъдрият български народ ще вземе своето решение и ще определи
кои от тези над 350 български кандидати за европейския парламент
ще бъдат изпратени в Брюксел и

Страсбург. Ще си позволя да цитирам една мисъл на един немски
философ, който казва "Миналото
е невъзвратимо, настоящето е
безобразно, а бъдещето е неясно".
Не трябва само да се опираме и да
вперваме поглед назад в миналото.
Трябва от миналото да извличаме
правилните поуки и изводи, за да
не допускаме поредните грешки.
За да се проясни бъдещето, за
което вече 30 години бленуваме,
аз ви призовавам на 26 май да гласувате с №3 в бюлетината. Нашият
водач на листа - Ангел Джамбазки,
го знае цяла България и целия
Европейски парламент, защото той
е в Топ 10, 6-ти по популярност,
по активност, сред 750 депутата
на Европейския парламент. Няма
друг по-разпознаваем, по-всеотдаен и по-голям българин освен

Анка
КОЗАРЕВА,
гр. Тутракан

Ангел Джамбазки в Европейския
парламент.
Ние сме представителите на
ВМРО, в нашата листа са хора, доказали се в своите професии, хора,
градили своето име в живота си и
затова заставаме изправени пред
вас, с чувство на удовлетворение
за това, което сме постигнали и с
ясното съзнание, че ние сме знаещи и можещи и ще защитаваме
интереса на българския народ, интереса на България в Европа. Ние
винаги тръгваме с думата България
напред, защото фокусът трябва
да бъде насочен от България към
Брюксел, а не обратно.
Правилният и единствен избор
е №3 в интегралната бюлетина,
за да можем ние да придобием
сили дадени от вас, самочувствието - да ударим здраво по масата,
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До г-жа Калина Грънчарова
Главен редактор на в. "Тутракански глас"

Поздравителен адрес
Г-жо Грънчарова,
По случай 24 май - празник на българската просвета и славянската писменост, Ви поздравяваме за
професионализма, постоянството, за огромния труд
и всеотдайност.
Благодарим Ви, че раздавате Вашето голямо сърце
и душа за благото на гражданите от града и община
Тутракан.
Благодарим Ви, че винаги отразявате нашите изяви
в цялата страна в продължение на 20 години. Много
пъти сте пътували и с нас.
Желаем здраве, щастие, късмет и още по-силен и
борбен дух на Вас и вашето семейство.
Вашето дело е достойно за уважение!
Честит празник!
С обич, уважение и преклонение,
ТС "Детелини"
Денка Ганева,
гр.Тутракан
да принудим нашите опоненти
от другите политически партии и
да им кажем: "Народът иска нас",
защото ВМРО, като организация с
над 120-годишна история, е създадена от народа, служи на народа и
ще управлява чрез народа".
Водачът на листата на ВМРОБНД - Ангел Джамбазки, бе категоричен: "Когато говорим за
европейски избори, повечето
хора не ги разбират. За повечето
българи европейските избори са
нещо далечно, нещо странично,
което не ги засяга. Казват си
"Защо да изпращаме хора, чиито
имена няма да разберем никога?
Защо да ги изпращаме в Брюксел
да получават големи заплати и
да не правят нищо?". Всъщност,
от работата на Европейския парламент зависи много в живота
на България, зависят доходи,
сигурност, миграция, транспорт,
отношенията в семейството и т.н.
5 години в Европейския парламент ние бранихме тези ценности,
които намираме като български.
Бранихме интереса на българските
превозвачи 5 години поставихме
ние тази тема, работихме ние тази

тема, на много места властта я
беше проспала както обикновено,
и успяхме да не допуснем да се
случи тези хора да бъдат принудени да напуснат. Да, развръзката
на този въпрос ще предстои в
следващия мандат.
Много често ще чуете да се
говори за политически семейства,
кой като отидел в Европа в кое
семейство щял да ходи, едните либерали, другите - социалисти,
третите - не знам какви. Нашата
листа имаме едно единствено
политическо семейство, това е
България, никакво друго политически семейство не ни интересува.
Когато се е налагало да работим с
едните в български интерес, съм
работил с тях. Когато се е налагало
да работим с другите в български
интерес, съм работил с тях. Но
ние винаги сме разпознавали и
ще разпознаваме с вашата подкрепа занапред едно единствено
политическо семейство и то се
нарича България. Затова в на 26
май, когато влезете в тъмната стаичка изберете №3 в интегралната
бюлетина!"
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Ифтар даден от побратимения
Памет за историка
турски град Чорлу
Енчо Йорданов в Нощта на музея
отбраната Красимир Каракачанов.
Наградата му връчи кмета на Община Тутракан д-р
Димитър Стефанов.
Представители на военното министерство на
срещата бяха Радослав
Симеонов и Валери Савов
от отдел "Военни паметници и военно-патриотично
възпитание".
Събитието продължи с
представяне на книгата с
научни изследвания и публикации на историка Енчо
Йорданов "Из миналото на
Тутракан. Събития и личности.", издадена от Исторически музей-Тутракан.
Калина ГРЪНЧАРОВА
навечерието на Международния ден на музеите, Исторически
музей-Тутракан навърши
26 години! На 17 май 1993
г. лентата на входа на Теодоровата къща, където се
помещава музеят, преряза
Алберт Бенбасат - тогавашен директор на Националния център за музеи,
галерии и изобразителни
изкуства в Министерството на културата.
На 17 май 2019 г. в залата на Обредния дом този
спомен сподели директорът
на музея Петър Бойчев. За
дългогодишната му родо-

В

ɐɜɟɬɹɡɚɫɴɩɪɭɝɚɬɚɧɚȿɧɱɨ
ɃɨɪɞɚɧɨɜɇɟɞɤɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚ

любива и народополезна
дейност, за приноса му за
военно-патриотичното възпитание и популяризиране

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɞɠɚɦɢɹɬɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚ
ɦɚɣɛɟɞɚɞɟɧɂɮɬɚɪ
ɏɪɚɧɚɬɚ ɛɟ ɨɫɢɝɭɪɟɧɚ
ɨɬ Ɉɛɳɢɧɚ ɑɨɪɥɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɭɪɰɢɹ Ɍɭɤ ɛɹɯɚ ɢ ɧɟɣɧɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɜɨɞɟɧɢ ɨɬ
ɡɚɦɤɦɟɬɚ Ʉɟɦɚɣɥɟɞɢɧ Ⱥɜɞɠɴ ɤɨɣɬɨ ɪɚɡɞɚɞɟ ɯɪɚɧɚɬɚ
ɧɚɯɨɪɚɬɚ
ɂɮɬɚɪ ɫɟ ɞɚɜɚ ɩɨ ɩɨɜɨɞ
ɫɜɟɳɟɧɢɹ ɡɚ ɦɸɫɸɥɦɚɧɢɬɟ
ɦɟɫɟɰɊɚɦɚɡɚɧ
ɋɩɨɪɟɞɬɪɚɞɢɰɢɹɬɚɯɪɚɧɚɬɚ ɜ ɯɪɚɦɨɜɟɬɟ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ
ɤɚɬɨ ɞɚɪɟɧɢɟ ɨɬ ɜɹɪɜɚɳɢ ɚ
ɧɚ ɬɪɚɩɟɡɚɬɚ ɫɚ ɞɨɛɪɟ ɞɨɲɥɢ ɜɫɢɱɤɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ
ɪɟɥɢɝɢɹɬɚ Ɉɬ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ
ɬɪɚɩɟɡɢɬɟɨɛɟɞɢɧɹɜɚɬɯɨɪɚɬɚ
ɚ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɫɩɨɞɟɥɹɧɟɬɨ ɧɚ
ɯɥɹɛɚ ɪɚɡɦɟɤɜɚ ɫɴɪɰɚɬɚ ȼ
ɬɨɡɢɫɦɢɫɴɥɜɟɱɟɪɢɬɟɂɮɬɚɪ
ɨɛɟɞɢɧɹɜɚɳɢɪɚɡɥɢɱɧɢɯɨɪɚ
ɢɦɚɬɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɪɟɞɫɬɨɜɚɜɞɭɯɚɧɚɊɚɦɚ-
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ɉɟɬɴɪȻɨɣɱɟɜɫɝɨɫɬɢɬɟɧɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨɊɚɞɨɫɥɚɜ
ɋɢɦɟɨɧɨɜɢȼɚɥɟɪɢɋɚɜɨɜɨɬɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɨɬɛɪɚɧɚɬɚ

на Тутраканската епопея
и победите на 3-та Българска армия на Добруджанския
фронт той бе награден с
Грамота от министъра на

В залата присъстваха
съпругата на автора Недка
Йорданова и много негови
колеги-учители, в чиито
спомени той остава като
истински и всеотдаен историк.
Съставител на книгата
е зам.-директорът на Историческия музей Румяна
Симеонова, която разказа
на всички как е създаден
сборникът.
"Нощ в музея" бе следващото събитие, което се
проведе на 17 май, когато посетителите имаха
възможност да разгледат
всички експозиции на Историческия музей, Етнографския музей на дунавския
риболов и лодкостроене и
Художествената галерия.

От СУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

Успешна трета благотворителна кампания
"Радвам се, че нашата
инициатива се прие много
добре от тутраканските
предприемачи, бивши учители, служители и гражданите
и те активно ни подкрепиха
с участието си в третата
благотворителна кампания
организирана от нашето
училище" - каза директорът
на СУ "Йордан Йовков" Анелия Калдарева.
На 16 май в училището се
проведе благотворителен
базар с томбола и търг на
сладки изкушения приготвени от учениците и учителите придружен с богата
концертна програма от талантливите възпитаници на
тутраканското школо. 4 150
лв. е сумата, която тогава
е събрана.
Припомняме, че благот-

ɉɴɪɜɢɹɬɞɚɪɢɬɟɥɜɬɪɟɬɚɬɚɤɚɦɩɚɧɢɹȽɟɨɪɝɢɉɟɧɟɜ
ɡɚɟɞɧɨɫɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨȺɧɟɥɢɹɄɚɥɞɚɪɟɜɚ

ворителните кампании са
част от проекта "Обичам
моето училище", чрез който
то ще бъде реновирано. В
първата благотворителна

кампания - на Коледа, бяха
събрани 2 100 лв., а във втората - Великденска - 1600 лв.
Предстои и четвърта
кампания - точно на 24 май.

Тогава средствата, които
се дават за закупуване на
цветя на учителите, ще бъдат дарявани на училището,
допълни Калдарева. И още
- Интеракт клуб Тутракан
ще организира Благотворителен концерт през м.юни,
а събраните средства ще
бъдат дарени също на СУ
"Йордан Йовков".
През първата година от
реализацията на проекта
ще бъдат ремонтирани
класните стаи в начален
корпус и двете централни
фоайета, през втората целият втори етаж, а през
третата - целият трети
“ТГ”
етаж.

ɁɚɦɤɦɟɬɴɬɧɚɝɪɑɨɪɥɭɄɟɦɚɣɥɟɞɢɧȺɜɞɠɴ
ɪɚɡɞɚɞɟɯɪɚɧɚɬɚɧɚɜɹɪɜɚɳɢɬɟ

ɡɚɧɟɡɚɥɨɠɟɧɚɫɴɫɬɪɚɞɚɬɟɥɧɨɫɬɬɚɨɛɝɪɴɳɚɳɚɜɫɢɱɤɢ
ɋɦɹɬɚ ɫɟ ɱɟ ɬɨɡɢ ɤɨɣɬɨ
ɩɪɟɡɫɜɟɳɟɧɢɹɦɟɫɟɰɧɚɯɪɚɧɢ
ɛɟɞɧɢ ɢ ɜɹɪɜɚɳɢ ɳɟ ɩɨɥɭɱɢ
ɨɩɪɨɳɟɧɢɟɧɚɝɪɟɯɨɜɟɬɟɫɢ
Ɋɚɦɚɡɚɧɫɤɚɬɚ ɬɪɚɩɟɡɚ ɛɟ
ɭɜɚɠɟɧɚɨɬɨɛɥɚɫɬɧɢɹɩɪɟɞɫɟ-

ɞɚɬɟɥɧɚȾɉɋɇɚɫɭɮɇɚɫɭɮ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ
ȾɉɋɇɟɯɚɬɄɚɧɬɚɪɨɜɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢɋɟɡɟɧɉɨɫɢ
Ȼɟɤɢɪ ɂɡɟɬ ɒɟɧɨɥ Ɇɨɥɥɚ
Ⱥɞɟɦ Ⱥɞɟɦ Ⱥɥɢɪɢɡɚ Ⱥɥɢɪɢɡɚ ɢ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɧɚ ɐɇɋɌ
ȿɪɱɢɧɈɫɦɚɧ
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23 -29.05.2019 г.

ДГ "Славянка" на 30!
Калина ГРЪНЧАРОВА
Има един свят, в който слънцето не залязва,
планините са приказни, а
небето е вечно синьо. Към
него често се връщаме в
зрелите си години, защото
той ни е толкова скъп и
това е светът на детството! - тези думи преминаха
като емоционална вълна
през всички присъствали на празничната вечер
посветена на 30-годишния
юбилей на ДГ "Славянка".
И още - “Аз съм Българче”, “Родино мила”, “Що
е Татковина”, песен за
България...
"В един хубав есенен
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɫɸɛɢɥɟɣɧɨ ден на 1989 г. отвори
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟ
врати детска градина № 5

“Славянка” на ул. „Алеко Константинов”, 5 в град Тутракан - така
започва историята на детското
заведение,
която сподели с всички уважили празника,
неговият директор Димитрина
Панайотова. - 143 деца и техните
родители влязоха в нова, уютна
сграда, специално посторена за
целта. Шест групови помещения
със спални, игрални и приемни,
модерно обзаведен физкултурен
салон, дворни площадки, оборудвани с уреди за спортни занимания
и групови площадки за игри на
открито - всичко впечатлява и дава
надежда за щастливо съществуване на ДГ “Славянка”.
Първите приети деца бяха предимно деца на хора, работещи в
тогавашните предприятия “Терма”,
“Славянка” и “Истър".
По идея на Марияна Димитрова, експерт по Преидучилищно
обучение в града по това време,
кръстник на детската градина

стана директорът
на конопената фабрика “Славянка”
- Христо Георгиев.
Той, като всеки
кръстник, даде име
на новата детска
градина - прекрасното и уникално
“СЛАВЯНКА”.
През 30-те години на работа като
детска градина
сме подготвили и
изпратили в първи
клас над 700 деца,
повечето, от които
имат добри успехи
в училище, а също
така са активни и
креативни личности в живота си
след това.
ɄɨɥɟɤɬɢɜɴɬɧɚȾȽɋɥɚɜɹɧɤɚ
Днес, педагогическият състав
на детската градина е екип от съмишленици. Учителите обичат които Панайотова благодари. А със
да вдъхновяват творчеството не специални любопитни номинации
само на децата, но и на техните ро- те бяха отличени.
дители. Уверено приеха промените
В залата на Обредния дом,
в съдържанието и сложността на където се проведе празничната

ПРОЕКТ
„Енергийна ефективност в образователната
инфраструктура в гр.Тутракан”
Договор № BG16RFOP001-2.001-0014-C01/15.09.2016 г.
Специфични цели:
- Подобряване техническото състояние на образователната инфраструктура - сградите на Детска градина "Патиланчо" и Общински център за извънучилищни
дейности в гр.Тутракан (ОЦИД);
- Повишаване качеството на услугите, предоставяни
от ДГ "Патиланчо" и ОЦИД;
- Подобряване на работната среда на работниците
и служителите на ДГ "Патиланчо" и ОЦИД;
- Внедряване на мерки за енергийна ефективност.
В публичното събитие взеха участие представители
на общинска администрация Тутракан, представители
на фирмата-изпълнител, на строителния надзор, служители от ОЦИД, ДГ "Патиланчо", родители на деца,
медии.
По време на събитието беше представена информация за постигнатото по проекта и се проведе дискусии
във връзка с извършените строителни дейности и
постигнати резултати, а също бяха открити реновиНа 22.05.2019 г. от 13:30 ч., в Общински център раните обекти – Общински център за извънучилищни
за извънучилищни дейности, Община Тутракан, в ка- дейности в гр.Тутракан (ОЦИД) и Детска градина
чеството си на бенефициент, проведе заключителна "Патиланчо".
пресконференция и официална церемония за откриване
на реновираните обекти във връзка с изпълнението
на проект "Eнергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан" по Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-2.001-0014-C01/15.09.2016 г." Той се реализира със средства по Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 2: «Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони», процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.
Главната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в опорните
центрове от 4-то ниво на националната полицентрична
система и осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна инфраструктура в гр.Тутракан.
Общата стойност на проекта е 937 351,80 лв.
„Този документ е създаден в рамките на проект "Eнергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.0010014-C01/15.09.2016 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Ⱦɟɰɚɬɚɢɡɩɴɥɧɢɯɚɯɢɦɧɚɧɚ
ȾȽɋɥɚɜɹɧɤɚ

функциите на съвременната детска
градина. Това предизвика необходимостта да търсят нови форми и
методи на педагогическата си дейност с децата и семействата им."
През годините, за своята дейност детската градина е получавала много награди, грамоти и
дипломи, което означава, че зад
всяко подобно признание стои
неуморният труд всички работещи
в нея - учители и служители, на

вечер, колективът и децата бяха
поздравени от кмета на Община
Тутракан д-р Димитър Стефанов.
За своя юбилей ДГ "Славянка"
получи и много поздравителни
адреси.
Ще отбележим още, че цяла
седмица от 13 до 17 май в детската
градина всеки ден се провеждаха
различни интересни събития, за
чиято подготовка учителският екип
може да бъде поздравен.

Юбилейни 40 за ДГ "Полет"!

40-годишен юбилей отбеляза и ДГ "Полет" в Тутракан.
На 17 май, в залата на читалището, благотворителен
концерт "За моята слънчева България" представиха
възпитаниците на детското заведение. Техните разнообразни жанрово изпълнения бяха посрещнати с много
аплодисменти от публиката.
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Военно донесение...

ɨɡɤɚɩɌɔɊɉȺɇɈȼȼɚɫɢɥ
ɉɟɬɪɨɜ

важаеми читатели,
драги съграждани,
разрешавам си като
човек военен от резерва да
ви напомня за едно събитие,
което дълго време ще ангажира вниманието на световната общественост.
На 9 май се навършиха 74
години от края на Втората
световна война. По цялата
планета се отбелязва с
достойнство и преклонение, с наведени глави,
различно за победители и
победени. За тази война се
знаят много неща. Историята се помни, въпреки че
поколенията във времето
обезличават паметта си и
стават индеферентни към
миналите събития. Не ги
упреквам, но ги съветвам
да не забравят миналото
на своите предци. Именно,
с тази статия ще запозная

У

читателите с някои подробности около събитието
8(9) май 1945 г., някои от
които и аз не знаех, въпреки че съм ги изучавал във
военното училище, което
съм завършил. Имах набор
от военна литература 50-60 книги, които сега
са в Историческия музей
в Тутракан на съхранение.
Ние, войните от запаса
и резерва, лишени от активност, сме поставени в
изолация от организацията
на офицерите и сержантите от запаса. Действащата армия, въпреки че е
участвала в тази война, не
участва в честването. Тя
участва в честването на
6 май - Ден на храбростта
и на Българската армия, но
не и на 9 май. Това е грубо
потъпкване и обезличаване
на националните чувства
на нацията.
В парк "Христо Ботев"
има паметник на загиналите във войните тутраканци. Край с. Шуменци се
намира Мемориал "Военна
гробница - 1916 г." На територията на Сърбия и
Унгария има военни гробища
на български войници загинали по време на Втората
световна война. Почитта е
чувство за дълг към тези,
които са дали живота си
за своята Родина, за нейния
национален суверенитет.
Преди седмици чрез дъщерята на моя племенница
от София, с която си кореспондираме, получих книга на
баща й - сбор от исторически статии със заглавие

"Кървавият болшевизъм".
Прочетох книгата и то два
пъти. Не цъках с език, но
останах доста озадачен и
леко замислен за промените, които са настъпили в
автора, с който се познаваме добре. Не само заради
гръмкото заглавие, а и за
изводите, които прави за
развитието на България.
Всичко това, което е предприе е с възпитателна цел,
за да може да внуши на своя
внук, усет за ориентация в
новите събития. Много от
постановките, които иска
да внуши на младото поколение, по-скоро ще обърка
още повече момчетата.
Тъй като книгата е сбор
от исторически статии с
много ценни материали взети от Централния военен
архив, до които авторът
има достъп, ще я даря на
Историческия музей за
ползване.
Ще си позволя да дам и
автобиографични сведения
за автора. Ненчо Неделчев
е роден в гр.Исперих, полковник от запаса, завършил е
военно училище в Шумен и
Военна академия - команден
профил. Служил е като офицер в Ямбол и Елхово. От
1981 г. е в Института по
военна история, доктор по
история. Основно направление на научната му дейност е Втората световна
война в Европа. Моята
книга, която му изпратих
и тази, която получих, са
съпоставими, в смисъл,
че предизвикват размисъл
само, че в различни посоки.
Приличат си единствено
по това, че са писани от
военни, но по всичко друго
сме на различно мнение. За

На 1 юни:
8 (9) май Неделчев счита
шествието на "Безсмъртия
полк", че е манифестация на
портретите по инициатива на Вл.Путин от 2017 г.
Право е на Русия да манифестира както си ще, тъй
като този народ понесе основната тежест на войната. 80% от ударите срещу
Вермахта са на Червената
армия - от Сталинград,
през Курс и до Берлин. Пораженията в жива сила според Сталин са 7 млн.души,
Хрушчов сочи 20 млн.души, а
в днешни дни Путин посочва
цифра от над 28 млн.души.
Унищожени са 1710 селища
от градски тип, изгорени
са 700 хил.села, разрушени са 32 хил. промишлени
предприятия, поразена е 65
000 км железопътна мрежа,
опустошени са 100 хил.
совхози и колхози, 25 млн.
души живеят в землянки,
мазета и плевни. Страната
губи 30% от националното
си богатство равняващо се
на над 700 млрд.рубли. През
цялата война Съветският
съюз е получавал помощи
през Иран от САЩ и през
Мурманск - от Англия, от
всичко, каквото е било необходимо.
Днес в 21-ви век, Русия е
още в сферата на лекуване
на раните от войната. Разрушена Германия чрез плана
Маршал бързо се възстанови, на за СССР нямаше
помощи. Затова голямата
страна още дълги години по
много показатели, особено
в социалната сфера, ще
е след България. Тук сме
на едно мнение с доктора
на историческите науки о.з.полк. Неделчев.

В гнездото на българския патриотичен дух и самоотверженост
Анастасия ЯКОВА
продължение от бр.19
ɪɨɞɴɥɠɚɜɚɦɟ ɜ ɉɚɧɚɝɸɪɢɳɟ Ʉɚɦɟɥɢɹ ɧɢ
ɧɚɫɬɚɧɹɜɚ ɜ ɯɨɬɟɥɚ
ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚ ɜ ɰɟɧɬɴɪɚ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɚ ɤɴɞɟɬɨ ɫɟ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ ɪɢɬɭɚɥɢɬɟ ɢ ɫɟ
ɨɬɛɟɥɹɡɜɚɬɡɧɚɱɢɦɢɫɴɛɢɬɢɹ
Ɉɬɦɨɪɹɜɚɦɟɨɬɧɚɫɴɛɪɚɧɚɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬɩɴɪɜɢɹɬɞɟɧ
ɋɭɬɪɢɧɬɚ ɫ ɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟ
ɢɡɩɢɜɚɦɟ ɤɚɮɟɬɨ ɤɚɬɨ ɩɨɝɥɴɳɚɦɟɢɱɢɫɬɢɹɩɥɚɧɢɧɫɤɢ
ɜɴɡɞɭɯ ɋ ɧɟɬɴɪɩɟɧɢɟ ɨɬɩɴɬɭɜɚɦɟ ɡɚ ɫɥɚɜɧɚɬɚ Ʉɨɩɪɢɜɳɢɰɚɛɨɝɚɬɚɧɚɩɚɬɪɢɨɬɢɱɧɢ ɨɛɟɤɬɢ Ɍɭɤ ɫɚ ɠɢɜɟɥɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɢ ɢ
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɢ ɉɪɟɦɢɧɚɜɚɦɟ
ɩɪɟɡ ɤɚɦɟɧɧɢɹ ɦɨɫɬ ɤɴɞɟɬɨ
ɟ ɩɭɤɧɚɥɚ ɩɴɪɜɚɬɚ ɩɭɲɤɚ ɡɚ
ɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚȺɩɪɢɥɫɤɨɬɨɜɴɫɬɚɧɢɟɁɚɩɟɱɚɬɜɚɦɟɫɜɟɬɢɧɹɬɚɫɴɫɫɧɢɦɤɢɢɩɨɟɦɚɧɟɤɴɦ
ɤɴɳɚɬɚɧɚȽɟɨɪɝɢȻɟɧɤɨɜɫɤɢ
ɨɫɧɨɜɚɥɏɜɴɪɤɨɜɚɬɚɬɚɱɟɬɚ
Ʉɴɳɚɬɚ ɟ ɬɢɩɢɱɧɚ ɡɚ Ʉɨɩɪɢɜɳɟɧɫɤɚɬɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ
ɫɬɚɪɨɛɴɥɝɚɪɫɤɚ ɤɨɹɬɨ ɜɴɡɞɟɣɫɬɜɚ ɫɴɫ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟɬɨ
ɢ ɩɨɞɪɟɞɛɚɬɚ ɧɚ ɡɚɦɨɠɧɢɬɟ
ɜɴɡɪɨɠɞɟɧɰɢ
ɂɫɬɢɧɫɤɨɬɨ ɢɦɟ ɧɚ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɚɟȽɚɜɪɢɥɏɥɴɬɟɜ
ɊɨɞɟɧɜɄɨɩɪɢɜɳɢɰɚɨɬɦɚɥɴɤ ɨɫɬɚɜɚ ɫɢɪɚɤ ɢ ɫɟ ɩɪɢɧɭɠɞɚɜɚɞɚɭɫɜɨɢɡɚɧɚɹɬɢɬɟ
ɚɛɚɞɠɢɣɫɬɜɨɢɬɟɪɡɢɣɫɬɜɨɬɨ
ɋɥɟɞ ɢɡɪɚɛɨɬɤɢɬɟ ɬɪɴɝɜɚ ɧɚ
ɬɴɪɝɨɜɢɹ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɫɢɜɰɹɥɚɬɚɨɫɦɚɧɫɤɚ
ɢɦɩɟɪɢɹ  ɐɚɪɢɝɪɚɞ ɂɡɦɢɪ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɹɢɞɪɇɚɭɱɚɜɚ
ɟɡɢɤɚɩɨɜɪɟɦɟɧɚɬɴɪɝɨɜɢɹɬɚɉɪɟɠɢɜɹɜɚɬɟɠɤɢɹɠɢɜɨɬ
ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɢ ɬɨɜɚ ɧɟ ɦɭ
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ɞɚɜɚ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ ȼɤɥɸɱɜɚ
ɫɟɚɤɬɢɜɧɨɜɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚɬɚ
ɞɟɣɧɨɫɬ ȼ  ɝ ɡɚɦɢɧɚɜɚ ɜ Ȼɭɤɭɪɟɳ  ɰɟɧɬɴɪ ɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚ
ɟɦɢɝɪɚɰɢɹ Ɍɭɤ ɫɟ ɜɡɟɦɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚ ɧɚ
ɜɴɫɬɚɧɢɟɬɨ ɞɚ ɫɟ ɨɮɨɪɦɹɬ
 ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɢ ɪɚɣɨɧɚ
ɉɚɧɚɣɨɬ ȼɨɥɨɜ ɨɰɟɧɹɜɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚɬɚ ɧɚ Ȼɟɧɤɨɜɫɤɢ ɧɚ
ɫɦɟɥɩɴɥɤɨɜɨɞɟɰɢɝɨɢɡɛɢɪɚ
ɜɪɟɝɢɨɧɚɫɰɟɧɬɴɪɉɚɧɚɝɸɪɢɳɟɌɨɜɚɧɚɥɚɝɚɩɪɨɦɹɧɚɬɚɧɚ
ɢɦɟɬɨɫɢɜȽɟɨɪɝɢȻɟɧɤɨɜɫɤɢ
Ʉɚɤɬɨɜɟɱɟɡɧɚɟɦɧɚɥɨɠɢɥɨ
ɫɚɞɚɫɟɢɡɛɴɪɡɚɡɚɞɚɬɚɬɚɧɚ
ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɜɴɫɬɚɧɢɟɬɨ ɇɚ

ɦɨɫɬɚ ɜ ɉɚɧɚɝɸɪɢɳɟ ɩɭɤɜɚ
ɩɴɪɜɚɬɚɩɭɲɤɚɇɢɟɦɢɧɚɯɦɟ
ɩɨɬɨɡɢɦɨɫɬɫɜɴɥɧɟɧɢɟɢɫɟ
ɡɚɩɚɦɟɬɢɯɦɟɫɮɨɬɨ
Ȼɟɧɤɨɜɫɤɢ ɫɮɨɪɦɢɪɚ ɩɪɨɱɭɬɚɬɚ ɏɜɴɪɤɨɜɚɬɚ ɱɟɬɚ ɫ
ɤɨɹɬɨɨɛɢɤɚɥɹɛɥɢɡɤɢɬɟɫɟɥɚ
ɡɚɞɚɝɢɜɞɢɝɧɟɧɚɨɪɴɠɢɟȼ
ɫɟɥɨɉɟɬɪɢɱɬɹɜɥɢɡɚɜɛɨɣɚ
ɧɚȿɥɟɞɠɢɤɩɨɞɩɨɦɚɝɚɚɤɬɢɜɧɨ ɨɬɪɹɞɢɬɟ ɧɚ ɜɴɫɬɚɧɢɟɬɨ
Ȼɟɧɤɨɜɫɤɢ ɛɟɡɫɬɪɚɲɧɨ ɫɟ
ɜɩɭɫɤɚɜɛɨɹɫɹɤɚɲɪɚɡɛɪɚɥ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɬɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɧɚ
ɟɩɨɯɚɬɚ ɫɹɤɚɲ ɩɪɟɞɜɢɞɢɥ
ɫɜɨɹɬɚɪɨɥɹɜɧɟɹɢɭɫɟɳɚɣɤɢɛɟɡɫɦɴɪɬɢɟɬɨɫɢɋɚɦɬɨɣ
ɤɚɡɜɚ ɦɚɥɤɨ ɩɪɟɞɢ ɩɨɝɪɨɦɚ
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ɧɚɜɴɫɬɚɧɢɟɬɨɢɫɜɨɹɬɚɫɦɴɪɬ
ɢɡɪɢɱɚɩɪɨɪɨɱɟɫɤɢɞɭɦɢɬɟ
³Ɇɨɹɬɚ ɰɟɥ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚ
ɜɟɱɟȼɫɴɪɰɟɬɨɧɚɬɢɪɚɧɚɚɡ
ɨɬɜɨɪɢɯ ɬɚɤɚɜɚ ɥɸɬɚ ɪɚɧɚ
ɤɨɹɬɨ ɧɢɤɨɝɚ ɧɹɦɚ ɞɚ ɡɚɡɞɪɚɜɟɟ´
ɉɨɫɟɬɢɯɦɟ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ
ɤɴɳɚ ɧɚ ɫɴɳɨ ɫɥɚɜɟɧ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɌɨɞɨɪɄɚɛɥɟɲɤɨɜ
ɇɚɩɪɚɜɢ ɧɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ
ɤɪɚɫɢɜɚɬɚ ɝɨɥɹɦɚ ɜɴɡɪɨɠɞɟɧɫɤɚ ɤɴɳɚ ɫ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ
ɬɢɩɢɱɧɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɜ ɤɨɟɬɨ ɟ ɠɢɜɹɥɨ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ
Ɍɨɜɚ ɝɨɜɨɪɢ ɱɟ ɝɟɪɨɹɬ ɟ ɨɬ
ɡɚɦɨɠɧɨ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ Ɇɚɣɤɚ
ɦɭ ɭɦɢɪɚ ɪɚɧɨ Ɍɨɞɨɪ ɭɱɢ ɜ
Ʉɨɩɪɢɜɳɢɰɚ ɢ ɫɥɟɞ ɬɨɜɚ ɜ
ɉɥɨɜɞɢɜɢɐɚɪɢɝɪɚɞɤɴɞɟɬɨ
ɭɱɢ ɮɪɟɧɫɤɢ ɟɡɢɤ ɍɱɢɬɟɥɢ
ɫɚ ɦɭ ɛɢɥɢ Ƀɨɚɤɢɦ Ƚɪɭɟɜ ɢ
ɅɸɛɟɧɄɚɪɚɜɟɥɨɜɌɨɣɩɴɪɜɢ
ɩɪɟɜɟɠɞɚɤɧɢɝɚɬɚÄȽɪɚɮɆɨɧɬɟ Ʉɪɢɫɬɨ´ ɨɬ ɮɪɟɧɫɤɢ ɟɡɢɤ
ɇɟɝɨɜɢɹɬ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɧ ɞɭɯ
ɝɨɤɚɪɚɞɚɧɚɩɭɫɧɟɪɚɛɨɬɚɢ
ɞɚɫɟɨɬɞɚɞɟɧɚɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɡɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɧɚ ɜɴɫɬɚɧɢɟɬɨ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɝɪɚɞɨɜɟ Ɉɫɧɨɜɚɜɚ  ɱɟɬɢ
ɫ ɩɨ  ɱɨɜɟɤɚ Ɍɨɣ ɩɢɲɟ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɬɨÄɄɴɪɜɚɜɨɩɢɫɦɨ
Ȼɢɥɨ ɩɨɞɩɟɱɚɬɚɧɨ ɫ ɤɪɴɜɬɚ
ɧɚ ɭɛɢɬ ɬɭɪɱɢɧ ȼɴɩɪɟɤɢ ɝɟɪɨɢɡɦɚɧɚɱɟɬɧɢɰɢɬɟɜɢɠɞɚɬ
ɛɟɡɢɡɯɨɞɢɰɚɬɚɢɧɟɭɫɩɟɲɧɢɹɬ
ɤɪɚɣɉɨɩɴɬɹɡɚɉɥɨɜɞɢɜɩɪɢ
ɟɞɧɚɧɨɳɭɜɤɚɫɟɪɚɡɫɬɪɟɥɜɚ
ɫɚɦ ɫɚɦɨ ɧɚ  ɝɨɞɢɧɢ ɡɚ
ɞɚ ɧɟ ɩɪɟɠɢɜɟɟ ɡɜɟɪɫɬɜɚɬɚ
ɧɚɬɭɪɰɢɬɟ
Ɋɚɡɝɥɟɞɚɯɦɟɟɤɫɩɨɡɢɰɢɹɬɚ
ɧɚ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ ɩɨɞɪɟɞɛɚɬɚ
ɧɚɜɫɹɤɚɫɬɚɹɫɜɤɭɫɢɫɴɝɥɚɫɧɨɬɨɝɚɜɚɲɧɢɬɟɛɢɬɢɤɭɥɬɭɪɚ
ɋɥɟɞɜɚɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ

Староселци от цяла
България се събират в
тутраканското Старо село
Калина ГРЪНЧАРОВА
- На 1 юни в с. Старо село
ще се състои едно интересно
събитие. За него разговаряме
с председателя на Сдружение
"Старо село - живот и традиция" - Цветана Николова, която
ще разкаже подробности.
- На 1 юни в с. Старо село организираме Първия национален
фолклорен събор на староселци. "Старите села" в България са
общо 9 на брой - в общините
Троян, Мездра, Радомир, Сливен, Искър, Провадия, Хисаря,
Исперих и нашето Старо село
- в община Тутракан. Поканили
сме села, чиито имена са с корен "старо село" - Староселец,
Староселци и Старо селище.
Първо ще търсим общото
между селата - откъде произлиза името на всяко от тях,
защото това е нещото, което
всъщност ни свързва. През втората част на събора трябва да
покажем различния автентичен
фолклор на отделните населени места, което очакваме
да се получи като едно много
колоритно събитие.
Ще имаме и доста гости.
Поканили сме и хора, които
отдавна са напуснали селото.
Дори и самите те изявиха
желание да дойдат, защото
такова мероприятие тук не се
е случвало досега. Програмата
е подбрана много внимателно.
Имаме два основни акцента,
свързани със завършването
на събора. Единият е хоро,
изиграно само от староселци
от цяла България. Надяваме
се да стане уникално, защото
когато се наредят всичките тези
различни носии една до друга,
ще се получи доста колоритна
картинка.
Другият акцент е този, че сме
поканили нестинари. Много
хора ни упрекнаха, че нестинарите нямат нищо общо с
фолклора, нито пък с имената
на селата, но ние залагаме на
нещо атрактивно, което досега
не се е случвало тук. Идеята ни
за този фестивал е той да не
бъде единствен. Очакваме да
стане ежегоден, като първоначално предложихме всяко
следващо Старо село да поеме
домакинството през следващата година. Но се оказа, че
ние сме най-голямото Старо
село. Има села с по 27 жители,
които ще присъстват на събора,
има с 80, със 100 жители и т.н.
Така, като най-голямото Старо
село, се очаква ние да поемем и
следващите домакинства. Наша
задача е да не тъпчем на едно
място, а да разширяваме и надграждаме този фестивал. Затова планираме в следващите
години да поканим "стари села"
от Македония, от Черна гора, от
Сърбия - да стане национален
фолклорен фестивал с международно участие. Планираме
също така евентуално фестивалът да се разшири и в друга
насока - да продължава 2-3
дни, като се покажат занаятите
за различните райони, традиционните ястия и т.н. Идеята ни
не е да направим нещо само
веднъж, а то да се превърне в
ежегодно събитие. Срещнахме
невероятен отклик в другите
села. Те приеха идеята с много

голям ентусиазъм. Всичките са
въодушевени. Дори вече имаме
покани за обменни посещения
в други села - поканили са ни да
гостуваме на техни празници,
което пък ни дава надежда, че
наистина нещата ще се случват
и ще се надграждат в бъдеще.
- Откъде точно имате покани?
- Имаме покани от с. Старо
село, Троянско и от с. Старосел. Понеже в Старосел има
празник на розата точно по
това време, говорихме, че една
година фестивалът може да се
проведе и при тях, като всички
староселци от цяла България
отидат да берат рози. Но това
предстои да се реши във времето.
- Кой ви подкрепя?
- Имаме подкрепата на Граждански съвет "Заедно", на Историческия музей в гр. Тутракан,
на Младежки клуб ЮНЕСКО и
на Министерството на културата. Поканили сме и президента,
защото ще е мероприятие от
национален мащаб, за съжаление, поради ангажименти той
няма да може да дойде
- Откъде е идеята за този
фестивал?
- Нашата организация "Старо
село - живот и традиции" работи от 3 години, като се опитваме
да възстановяваме автентични
за нашия край обичаи. Имаме
много въззтановки - на жътва
със сватба по време на жътва,
"Винария" - празник на виното с
тъпкане на гроздето. Тези двете
основни мероприятия вече се
превръщат в традиция, но ние
имаме и други, върху които не
е толкова акцентирано. През
тези 3 години ние търсихме
емблематично събитие, което
ще привлече туристи, което
ще привлече гости от други
населени места и ще се чуе и
заговори за нашето село. Ще се
заговори с положителен поглед
върху нещата, което ще даде и
кураж на хората, които работят
в тази сфера, че ние не сме
забравени, че сме равноправни
членове на това общество, че
имаме какво да покажем. И
другото - традицията все още
е във възрастните хора. Ние
трябва да я вземем от тях, защото най-лесно е да влезеш в
Интернет и да прочетеш какво
се прави на един празник, но за
всяко населено място си има
някакъв мъничък индивидуален детайл, който ние трябва
да вземем от тези хора. Те са
виждали на живо как нещата
са се случвали - тоест - свидетели са, очевидци. Много е
хубаво, че те вземат участие в
тези наши начинания, защото
ни дават насока как точно да
поддържаме нещата. Защото с
нашето забързано ежедневие
ние се модернизирахме прекалено много. Например, когато
правихме една възстановка и
ни трябваха черги, аз имах топове черги от баба ми, а ги бях
изхвърлила, и в един момент
си дадох сметка, че внуците
или правнуците ми ще могат
да видят черга само на снимка.
Затова е добре да се опитаме
да запазим тези старини, за да
може и нашите деца и внуци
да се докоснат до корените си.
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СМЯХ
Проверка от КАТ:
– Какво е това в багажника?! Ваш ли е този
автомат?
- Това е калкулатор, г-н
полицай.
Полицаят вади елка.
- Ето, това е калкулатор!
- Старши, твоят е за
предварителни, а този в
багажника е за окончателни
сметки.

- Зетко, ще ми отрежеш
ли едно парче?
- Да, разбира се, колко
дебело да е?
- Колкото сърце ти даде...
- Ееее... толкова тънко
не мога!

Пред двореца на арабски
шейх спира автобус и от
него се изсипва куп бабички.
Шейха пита слугата:
- Какво, пак ли туристи?
Разговор, който може да
- Не, тъщите ви идват
се дочуе само в България.
на гости.
- Мини довечера да се
видим за малко!
Върви мъж по улицата
- Не мога, утре ще шо- - от мръсен, по-мръсен.
фирам...
Среща го приятел:
- Ей, защо си толкова
Между приятели: - Меч- мръсен?
тая да стана богат и кра- Целувах влака.
сив, също като жена ми!
- Ти да не си се побъркал?!
- А тя богата и красива
- Не бе, изпращах тъщали е?
та.
- Не, тя също мечтае!
- Какво става у вас?
Качва се един с мен в Тъща ти този месец трети
асансьора и ме пита:
път се трови от гъби!
- Нагоре ли?
- Ами всичко е заради
- Не, ще завием надясно склерозата й - готви за
- знам един по-пряк път...
мен, а после забравя и опитва!
Тъща и зет стоят на
Самолетна катастрофа...
масата, жена му се щура в
Тъщата към зетя:
кухнята. Зетя реже лукан- Зетко, страх ме е да
ка, хапва си, пийва червено
вино, гледа мач... тъщата скоча с парашут!
- Добре бе, мамо, скочи
преглъща няколко пъти и
без него...
боязливо пита:

Забавна астрология
Как протича сутринта
при различните Зодии
6:00: Девата се е събудила и преди да се изкъпе, измива
цялата баня. След като си е измила зъбите, четката
за зъби я прибира в стерилна торбичка и я прибира на
специално място... далече от четките на останалите
и съквартиранти!
6:15: Козирогът става и изключва бойлера, свършила
е нощната тарифа на тока.
6:20: Водолеят излиза на сутрешен джогинг.
6:30i: Везната и Лъвът пред огледалото ще се сбият
за хидратиращия крем и гелът за коса.
6:40: Телецът закусва Nutella със супена лъжица.
6:45: Стрелецът става и отново включва бойлера!
7:00: Ракът прави сандвичи, девата изцежда фреш.
Близнака все още е в леглото и на телефона си проверява пощата,Facebook, Twitter и Instagram.
7:05: Скорпионът разбива вратата на банята - Везната излиза смъртно обидена с несесера в ръцете.
7:10: Овенът става и пуска хронометъра.
7:11 мин и 45 сек: Овенът е изкъпан, облечен, обут и
маха от стълбището. Изключва хронометъра.
7:15: Телецът с лъжицата стърже по буркана. Няма
повече Nutella.
7:20: Везната и Лъвът пак се сблъскват пред огледалото, последен шанс да се погледнат и да се възхитят
сами на себе си преди да излязат.
7:30: Водолеят се купе със студена вода. Козирогът
пак е изключил бойлера.
7:40: Всички излизат.
7:45: Близнакът се връща, забравил е един от 3те си
телефона.
7:50: Близнакът пак се връща, забравил е портмонето
си...
8:00: Рибата се събужда и разбира че са я оставили
заключена в апартамента.

Сканди

СУДОКУ

И ОЩЕ НЕЩО...

23 -29.05.2019 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

Работа на морето
Хотел "Балчик", гр.Балчик, търси сервитьор/
сервитьорка, камериерка и готвачка. Осигурява 800 лв. заплата плюс осигуровки, храна и
хотел от 1 юни.
За информация:тел.0899 655 249
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

23 -29.05.2019 г.

Тутраканки още по-красиви в
Салон за красота "Студио А"

Една сбъдната мечта!

"Не мога да опиша как
се чувствам, толкова
много емоции бушуват в
мен. Преливам от щастие, че толкова много
хора дойдоха и ме уважиха
при откриването на моя
салон. Колко е хубаво, когато си ценен, уважаван
и обичан, аз се чувствам

в някаква еуфория. Благодаря на всички вас, за
положителните емоции, за
искрените ви усмивки, за
удовлетворението в очите ви, за добротата ви.
Благодаря, че с присъствието си вие ме уважихте
и ме направихте толкова
щастлива, а това значи
толкова много за мен. Бла-

годаря за стотиците пожелания, картички, букети, подаръци, телефонни
обаждания. Благодаря на
моите приятели, на моите
клиенти, които през годините ми се доверяваха.
Благодаря ви, че въпреки
неувереното и плахо мое
начало, вие повярвахте в
мен и продължихте да ми
се доверявате. Благодаря и на всички познати,
които дойдоха и ще се
радвам, ако и те станат
част от мен и моята работа." - тези емоционални
изречения написа в социалната мрежа Фейсбук
Ани Петрова след 19 май,
когато се състоя церемонията по откриването на
Салон за красота "Студио
А". Може да го наричате и

"Студио Ани".
Младата жена амбицирано превръща своето
хоби в професия. Тя е завършила курс "Козметика
и масаж" и с много любов
и професионализъм се отнася към всяка клиентка.
В Салон за красота
"Студио А" се предлагат
професионален грим и
козметични процедури
- почистване на лице с
апарат, коламаска на лице
и тяло, подмладяващи и
стягащи процедури и масаж на лице.
"Студио А" се намира на
ул. "Росица" №15 и за да
ползвате неговите разкрасяващи услуги можете
да позвъните на тел.: 0892
077 599.
Бъдете красиви!

Работилница
БуквАрт в с.Попина

лица Камбурова ще представи читалището и града
ни на четвъртото издание
на международния фестивал за
изпълнение на песен от Пиринско-Македонската област ''Пирин
фолк'',Сандански 2019 г., информират от културната институция.
В конкурса се допускат първите
20 деца събрали най-висок общ
резултат от проведения в гр. София кастинг миналата седмица.
"За нас е гордост, че Елица
се класира с трети най-висок

Е
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общ резултат в конкуренция с
деца и младежи от 8 до 16-годишна възраст, възпитаници на
фолклорни музикални класове
и училища" - категорични са от
читалището.
Елица се представи с песента
"Никола" по музика на Димитър
Янев и аранжимент на Светослав
Лобошки пред селекционното
жури: Георги Андреев - председател и членове Бинка Добрева,
Дали Иванова, Кирил Иванов и
Зорица Органджиева
“ТГ”

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

23 май - Анелия ДОЧЕВА, Директор на Дирекция "Ин- на Община Тутракан
29 май - Снежана МИХАЙЛОВА, Кмет на с.Варненци,
формационно обслужване и административни услуги",
община Тутракан
Община Тутракан
29 май - Мария ПЕТРОВА, с. Сяново, община Тутракан
23 май - Любомир АНГЕЛОВ, Домакин-поддръжка, Община Тутракан
24 май - Ден на българската просвета и култура
23 май - Намък САЛИ, с. Ножарево, община Главиница
и славянската писменост
28 май - Даниела ГВОЗДЕЙКОВА-КИРЯКОВА, Секретар
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