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Представяме новите заместник-кметове на Община Тутракан
Цветелина ГЕОРГИЕВА, Зам.-кмет на Община Тутракан:

Дарина ИВАНОВА, зам.-кмет на Община Тутракан:

Запозната съм с материята Предизвикателство е длъжността ми
в Общината на всички нива

Цветелина ГЕОРГИЕВА
е на 40 години. Омъжена, с две деца - момче и
момиче - на 16 и на 9 г.
От 12 ноември т.г. тя
е назначена за зам.-кмет
на Община Тутракан с

ресор "Инвестиционни
дейности и европроекти".
- Какво означава един
млад човек да е заместник
кмет на Община?
- Не знам още какво означава, защото предстои.

Уважаеми учители и служители,
Поздравявам Ви по случай Патронния
празник на СУ „Христо Ботев”!
С огромно уважение се обръщам към
Вас като към хора, чиято мисия е не
само да дават качествено образование,
но и да възпитават личности.
Желая Ви все повече поводи за гордост
с Вашите възпитаници!

Скъпи ученици,
уважавайте учителите си, вярвайте
им, работете усърдно и
сбъднете мечтите си!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Знам какво е да работиш
13 години в Общинска администрация, започвайки от
най-ниското ниво - технически секретар в Общински

Дарина ИВАНОВА е педагог по образование. Била
е начален учител и зам.директор на СУ "Христо
Ботев" в Тутракан. От
2003 до 2006 г. е зам.-кмет
на Община Тутракан, а от
2006 до 2012 г. - Директор

на стр. 3

на стр. 3

Честит патронен празник
на всички учители и служители
от СУ "Йордан Йовков"!
Позволете ми в празничния ден да пожелая на
всички Вас най-вече здраве, мечти, вдъхновение!
Нека всяка следваща година Ви носи много
успехи по пътя на знанието, повече
възможности за творчески изяви
и заслужено признание!

Скъпи ученици,

Бъдете силни, ученолюбиви и следвайте
мечтите си!
Пазете светлите традиции на родното училище, умножавайте успехите му, почитайте
всеотдайността на своите учители!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Абонамент'2019
"Тутракански глас" Вашият вестник и
електронно издание!

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в Пощите и в редакцията
на ул.”Трансмариска” 6, ет.3

регион
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НОВИНИ
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТТУТРАКАН
Извънредно заседание проведе Общински съвет-Тутракан на 20 ноември (сряда). Поради редакционното
приключване на вестника, конкретна информация очаквайте в следващия брой. В предварителния дневен ред
бяха включени докладни записки с предложения за избор
на заместник-председател на местния парламент, на
съставите на Постоянните комисии и техните ръководства, определяне размера на основната месечна
работна заплата на Кмета на общината и кметовете
на кметства, както и предложението на кмета на
община Тутракан д-р Димитър Стефанов за изменение
и допълнение на структурата и числеността на персонала в общинската администрация.
УЧИЛИЩЕ "ЩЪРКЕЛИТЕ НА ТУТРАКАН"
Училище за бременни "Щъркелите на Тутракан", създадено от ТБ „Биорегенерация”, заедно с МЦ "Св.Иван
Рилски", гр. Тутракан, подготвиха нова тема за следващата среща: "Началото на кърменето - ранен контакт.
Поставяне на бебето на гърда. Засукване. Кърмене през
първата седмица след раждането". Лектор е д-р Ирина
Владимирова - специалист по хранене и диететика.
Темата за стволовите клетки също е заложена и ще
бъде водена от д-р Павел Ангелов.
На 21 ноември (четвъртък) от 13:00 часа в залата
на Общински съвет в гр. Тутракан ще се проведе поредният час на Училище за бременни "Щъркелите на
Тутракан".
ДВА СЛУЧАЯ НА ЛАЙМСКА БОЛЕСТ В СИЛИСТРЕНСКО
През м. октомври са регистрирани два потвърдени
случая на Лаймска болест след ухапване от кърлеж в
Силистренска област, показва справка от Регионалната
здравна инспекция. Наблюдава се понижение на заболеваемостта от чревни инфекции спрямо предходния
месец. Няма съобщения за “взривове“ чревни инфекции.
Няма и регистрирани случаи на остър вирусен хепатит.
Броят на дихателните инфекции не е съществено
променен спрямо предходния месец.
Двама пациенти са заболели от скарлатина и четирима - от туберкулоза.
Заболеваемостта от респираторни инфекции започва
леко да се покачва, но е нормална за сезона.
КРИМИНАЛЕ
Фадрома се запалила вследствие на късо съединение
на 12 ноември около 15:05 часа в землището на село
Царев дол. Огнеборци от РСПБЗН-Тутракан с помощта
на работници от земеделска кооперация са загасили
пожара, спасен е двигателят и една гума.
Два пожара в суха растителност са потушени на
12 ноември. Произшествията са станали в землищата
на селата Пожарево и Подлес. Няма материални загуби,
спасени са гора и жилищни сгради.

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,
12:30,13:40, 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 11:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577
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Работа за войници и географи
дава Българската армия
117 вакантни длъжности
за войници обяви със своя
заповед министърът на
отбраната Красимир Каракачанов. Свободните
работни места са във
военните формирования от
състава на Съвместното
командване на силите и
са в София, Горна Малина,
Козарско, Банкя и Бургас.
Основни изисквания за
кандидатите са да имат
средно образование, да

са физически здрави, неосъждани, да нямат друго
гражданство, психологично
пригодни, на възраст до
28 години /41 години за
освободени от кадрова
военна служба/. Срокът за
подаване на документите
е 23.12.2019 г.
С друга заповед са обявени и 3 вакантни длъжности
за войници във Военно-географската служба. Условията за кандидатстване са

същите, както за войниците. Срокът за подаване на
документите е 20.12.2019
г.
Министерството на
отбраната обяви и една
вакантнa длъжност за
oфицер в Централното военно окръжие. Основните
изисквания за него са да
има степен ,,бакалавър”
по специалност от професионално направление
,,Икономика” от област на

висше образование ,,Социални, стопански и правни
науки”, физически здрав,
неосъждан, годен за военна
служба.
Срокът за подаване на
документите е 13.12.2019г.
За допълнителна информация кандидатите могат
да се обадят във Военно
окръжие – Силистра, тел.
086 833 257 или в офисите
за военен отчет в общините.
“ТГ”

Музейни специалисти от Тутракан ще вземат
участие в Международен научен форум
М
узейните специалисти от Исторически музей-Тутракан, Румяна Симеонова
- зам.-директор и Даниела
Иванова - уредник-ПР ще
вземат участие в Научна
конференция «Суворовское биеннале». Форумът

се провежда в Санкт-Петербург, Русия от 22 до
24.11.2019 г. и е посветен
на 290-годишнината от
рождението на ген. А. В.
Суворов и 115-годишнината от откриването
на Суворовския музей в
Санкт-Петербург.

Тутраканските музейни
специалисти ще изнесат
доклад на тема „60 години
сътрудничество между
Държавен мемориален музей „А. В. Суворов” и Исторически музей-Тутракан".
Форумът се организира
от Държавния мемориален

музей „А. В. Суворов” и
Санктпетербургския държавен университет, в него
ще вземат участие музейни и научни работници
от Русия, Литва, Беларус,
Швейцария, Германия, България и Финландия.
“ТГ”

Редовно заседание на Общински съветГлавиница предстои
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 22 ноември /петък/
от 14:00 часа ще се
проведе редовно заседание на Общински съвет - Главиница, свикано
от неговия председател
Месут Алиш. В проекта
за дневен ред са включени
за разглеждане 9 докладни
записки.

Най-напред общинските
съветници ще приемат
Правилник за организацията
и дейността на Общински
съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация.
Ще бъдат определени
съставите на Постоянните комисии към Общински
съвет и приета нова щат-

на структура на Община
Главиница.
Предстои да бъдат определени представители
на Общинския съвет в Областния съвет за развитие,
както и в Общинския съвет
за намаляване риска от
бедствия.
На вниманието на съветниците ще стоят пред-

ложенията за определяне
на месечните заплати на
кмета на общината, кметовете на кметства и на
председателя на Общинския
съвет.
На това заседание ще
бъдат избрани и новите
съдебни заседатели към
Районен съд-Тутракан за
мандата 2020 - 2023.

На 17 ноември бе отбелязан Световният
ден за възпоменание на жертвите на
пътнотранспортни произшествия
Тринадесет души са загубили живота си при автопроизшествия
в Силистренска област от началото на годината
а поредна година България отбелязва Световния
ден за възпоменание
на жертвите на пътнотранспортни произшествия. С решение на
Генералната асамблея
на Организацията на
обединените нации от
26 октомври 2005 г.
всяка трета неделя от
месец ноември се определя като ден, в който
да се почита паметта

З

на загиналите при автомобилни катастрофи.
Министерството на
вътрешните работи
ежегодно се присъединява към събитията,
посветени на хората,
загубили живота си по
пътищата на страната
и извън нея. През 2019 г.
Световният ден се отбелязва на 17 ноември
(неделя) под мотото
„Животът не е резервна
част“.

В Силистренска област от началото на
годината до 12 ноември
са станали 96 тежки
автопроизшествия, при
които са загинали 13 и
са пострадали 123 души.
За същия период на м.г.
пътнотранспортните
произшествия са били
отново 96 с 10 жертви
и 115 ранени граждани.
Със съдействието
на Дирекция „Вероизповедания“ към Ми-

нистерския съвет и
Националния съвет на
религиозните общности в България е взето
решение във всички храмове на официалните
религии в страната да
се проведат служби за
отдаване на почит на
жертвите и за молитва
за запазване живота на
хората, които участват в движението като
пешеходци, водачи и
“ТГ”
пътници.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 18 ноември 2019 г.
1 касиер, основно образование, двусменен режим на за заемане, двусменен режим на работа
работа
1 лекар, висше образование - специалност „Медицина”
1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП
2 продавач-консултанти, основно образование, работа
***За всички работни места трудовите договори
с компютър, двусменен режим на работа
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
2 монтажници на електрооборудване, няма изискване договорът е безсрочен.

регион
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Представяме новите зам.-кметове на Община Тутракан
Цветелина ГЕОРГИЕВА, Зам.-кмет на Община Тутракан:

Дарина ИВАНОВА, зам.-кмет на Община Тутракан:

Запозната съм с материята Предизвикателство е длъжността ми
в Общината на всички нива
от стр. 1 Така че съм запозната с
материята в Общината на
съвет, след това да минеш всички нива. Тук има нещо
през юрисконсултско мяс- по-специфично, но надявам
то, да станеш началник на се с времето да вляза
отдел "Правен" - "Правно в крачка. Пък и кметът
нормативно обслужване каза, че една година ще
и протокол", и след 13 преосмисля всички кандигодини да те назначат за датствания. Да довършим
заместник-кмет. И то в старите най-напред. Заторесор, в който съм участ- ва ще имам време и да се
вала само като юрист насоча към новия програпо обществени поръчки - мен период - 2021-2027 г.
предпроектни подготовки,
- Вие сте магистър по
кандидатстване и одобре- Девиантна педагогика
ние на проекти и цялостно и магистър по Право.
изпълнение на проект за Защо се насочихте към
мен е нещо ново и предиз- Правото?
викателно.
- Защото правото ми
Предишният ми ресор е детска мечта. Защото
беше "Общинска собстве- това беше мечта на баба
ност и стопански дей- ми Иванка Габровска, която
ности". Работила съм с беше административен
цялата администрация, с секретар на съда в Тутравсички дирекции. Отделът кан, и след като баща ми
ми беше правно-норма- и леля ми не успяха да осътивен и трябваше да се ществят тази мечта, тя я
работи с всички дирекции. проектира върху мен. В зо-

рата на демокрацията ме
приеха да уча Педагогика и
затова Правото остана за
след като вече бях родила
първото си дете. Първото
образование завърших в
Софийския университет,
а второто - в Русенския
университет.
- За тези 13 години сте
работили с много председатели на Общински
съвети и кметове, което
е плюс за работата Ви
сега.
- Да. Започнах при Еркин Каранасуф, след това
Красимир Петров, след
това Мариан Ганев, Вергил Русев, Севгинар Амза,
Любомир Боевски и Иван
Недев, като председатели
на Общинския съвет. Познавам цялата общинска
администрация, работила
съм с всички служители, не
ми е непознато.
Калина ГРЪНЧАРОВА

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан:

Ден на добротата

от стр. 1 го разширя, ще го усъвършенстваме. Нека засега да
на Дирекция "Специализизапазим идеите в "идеен
рана администрация" в
проект".
Областна администрация
- А кое е първото, с коСилистра, след което се
ето ще се заемете?
връща отново в СУ "Хрис- Планирала съм вече.
то Ботев". На 18 ноември
Разговарях и с директора
т.г. тя бе назначена за
на Дирекция "Хуманитарни
зам.-кмет на Община
дейности" г-жа Стефка
Тутракан с ресор "КулСтанкова. Искам срещи с
тура, образование, мларъководителите и с екипидежки дейности, спорт,
те на всички институции,
социални дейности".
включително на училищата
- Не за първи път сте
на територията на общизаместник-кмет на Обната - както с техните
щина Тутракан, какво е
ръководства, така и с
да се завърнеш пак?
колективите, за да чуя
- И не за пръв път в
какви са проблемите им;
този ресор - "Образование
с читалищните настояи култура, младежки дейтелства и с работещите
ности, спорт, социални
в читалищата във всички
дейности". Всичко, което
населени места. Искам да
е в духовната сфера е в
видя как стоят нещата и
този ресор. Ами, тепърва
с училището в с. Варненци,
навлизам, да видя какви са
независимо от това, че то
обстоятелствата, какви
не е на общинска издръжка,
са възможностите... За
но е на територията на
мен лично е отново едно
общината.
предизвикателство. НадяПланираме срещи със
вам се да бъде още по-усспортни клубове, с изявени
пешен този мандат. Имам
спортисти. Искам да чуя
идеи. Ще стъпя на това,
техните проблеми, защото
което е надградено. Ще
те са различни. Да видим

с учителите по физкултура в училищата какво ще
правим относно масовия
спорт. С г-жа Станкова
се разбрахме да посетим
социалните заведения на
място, а не да ги викаме
тук. Ще посетим двата
Центъра, и читалищата,
и училищата, и детските
градини в съответните
села - да видим какво имат
като проблеми, като постижения и като планове.
В социалната сфера също
има доста неща, които
трябва да се разгледат.
Предстоят проекти - "Топъл обяд", за социалните
асистенти.
Познавам повечето от
хората, с които трябва
да работя. С някои от тях
съм работила когато бях
зам.- директор в училище.
С други не съм работила и
тепърва ще работя, и се
надявам всичко да бъде за
едно по-добро виждане и
развитие на общината. Не
съм човек, който сънува,
а такъв, който върви по
земята, но има високи цели.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Министерство на външните работи и
регионалните здравни инспекции в Кърджали,
Силистра, Разград и Бургас обявяват
стипендиантски позиции
равителството прие
Списък на специалностите, за които
съществува недостиг на
експерти в администрациите и за които могат да
се предоставят стипендии
през 2020 г.
Трета поредна година
продължава стипендиантската програма в държавната администрация, регламентирана в Закона за
държавния служител. Основната цел е администрациите да привличат нужните
им кадри още преди да са

П

завършили образователно-квалификационната си
степен, а веднага след това
да им предоставят възможност за работа по служебно
правоотношение.
Процедурата по подбор
се провежда от комисия от
съответната администрация на три етапа - подбор
по документи, писмен изпит
и интервю. Размерът на
месечната стипендия се
определя от съответната
администрация и не може да
надхвърля 330 лв., а срокът,
за който стипендиантът

се задължава да работи в
съответната администрация след завършване на
висшето си образование, е
най-малко 3 години.
През 2020 г. стипендиантски места ще обявят Министерство на външните работи и регионалните здравни
инспекции в Кърджали, Силистра, Разград и Бургас
в областите информатика
и компютърни науки, комуникационна и компютърна
техника, медицина, фармация, обществено здраве и
“ТГ”
здравни грижи.

Облекчиха правилата за издаване
на български лични документи
а 13 ноември светът чества Международния ден на
добротата. Отбелязахме с интерактивен
урок този празник в
училищната библиотека с учениците от
4 „А“ клас и госпожа Добринка Вълкова.
Проследихме презентация за насърчаване
на доброто. Гледахме
анимационни филми
за лошите и добрите
постъпки. Прочетохме стихотворение и
притча за доброто и
злото. Коментирахме
посланието от притчата: „Злото, което
правите, остава при
вас. Доброто, което

Н

вършите, ви се връща“. Четохме още
произведения за доброто, написани от
децата Ванеса Янева
и Явор Попов, участници в литературен клуб „Слово“ през
2005 година. Слушахме
песента „Дано“ на
Богдана Карадочева
и децата от вокална
група „Бон-Бон“. Санем ни зарадва с песента „Доброта“ на
Веселин Маринов. Впечатли ни и „Песничка
за доброто“ на ДВГ
„Смехоранчета“, която разучихме и пяхме с голямо желание.
Четвъртокласниците
разказаха много емо-

ционално за добрите
постъпки, които са
направили и продължават да правят в
своето ежедневие.
Добротата е ключът към всяко човешко
същество. Тя е заложена в нас. Важното е
да я проявим навреме.
Сторим ли на някого
нещо добро, той винаги ще го помни. Добротата не може да бъде
забравена. Само тя
има способността да
преобразява грозното
в красиво и да връща
усмивката, блясъка в
угасналите очи, надеждата и вярата. И в
това е нейната магия.
Анка КОЗАРЕВА

инистерският съвет
прие Постановление
за изменение и допълнение на Правилника за
издаване на български лични
документи/ПИБЛД/. Целта на
направените промени е намаляване на административната тежест на гражданите.
Въвеждат се редица облекчения за хората: чрез
електронната автоматизирана система за електронни
услуги на Министерството на
външните работи се създава
възможност за подаване по
електронен път на заявление
за издаване на лична карта,
без да е необходимо ползването на квалифицирано
удостоверение за електронен подпис; намаляват се
сроковете за издаване на
паспорт, когато заявлението

М

е подадено в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в
чужбина; възможност за лично получаване на български
личен документ чрез лицензиран доставчик на пощенска
или куриерска услуга, когато
заявлението за издаването
на документа е подадено
лично в дипломатическите
и консулските представителства на страната ни в
чужбина, което предлага
тази услуга; осигурява се и
възможността за подаване
на заявление за издаване на
свидетелство за управление
на моторно превозно средство в определени случаи и
в районни управления към
ОДМВР по постоянен адрес
на заявителя.
В съответствие с измене-

нията на ЗБЛД, е предвидено
и издаването на временен
паспорт да се съгласува от
дипломатическите и консулските представителства
само с министерството на
външните работи, освен в
случаите на издаване на временни паспорти на български
граждани, на които след 1
септември 1999 г. не са издавани български документи за
самоличност, когато тяхното
издаване се съгласува с МВР.
Очакваните резултати са
свързани както с постигане
на съответствие с предвиденото в ЗБЛД, така и с
преодоляване на необоснованата административна
тежест за гражданите при
предоставяне на услугата по
издаване на български лични
“ТГ”
документи.

регион
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Всеки може да бъде доброволец

СУ "Васил Левски", гр. Главиница е партньор по изпълнение
на дейностите по проект „Young
Volunteer” code 296 по Програма
за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България
2014-2020 г. от 28.08.2018 г.
Проектът е насочен към общите
предизвикателства, а именно:
- Да привлече младите хора
в продължаващо неформално
образование, което ще допринесе
за тяхното правилно формиране и
изграждане на възрастни.
- Използването на специфични
механизми, които ще допринесат
за развитието на всеки един отделен индивид в стойностен и уверен
човек, мотивиран, отговорен и с
широк мироглед.
- Подкрепа за младите хора при
формиране на ценностна система,
базиране на социални, духовни и
индивидуални принципи.
В СУ ”Васил Левски” по проекта
е оборудван един кабинет за първа

помощ. Оборудването включва
2 манекена, 1 носилка, 4 маски,
4 ръчни вентилационни системи,
4 цервикална яка, 2 шийка, 4 бр.

апарата за кръвно налягане, 4 теста
за кръвна захар, 4 комплекта за
първа помощ, компютър, софтуер,
проектор, бюро за учител, 30 стола. Оборудването за първа помощ
и медицинското оборудване за

16 учители бяха обучени на тема
„Първа долекарска помощ” от Център за образователни инициативи,
гр.София.
Учениците от СУ ”Васил Левски”
участваха в организираните чети-

ри кампании на доброволческа
дейност в областта на програмата - област Кълъраш - Силистра
и бяха разделени, както следва:
първата кампания се проведе
в периода от 17.09.2019 г. до
19.09.2019 г. в гр.Кълъраш, втората кампания се проведе в периода
от 03.10.2019 г. до 05.10.2019 г. в
гр.Главиница, третата кампания от
17.10.2019 г.до 19.10.2019г.се проведе в гр.Кълъраш и четвъртата
от 31.10.2019 г. до 02.11.2019 г.се
проведе в гр.Главиница.
За да се осигури максимален
комфорт на всички доброволци,
които взеха участие в пилотните
дейности им беше осигурено
безплатно настаняване, транспорт
и специални приспособления за
обучение са начинът, по който всяка пилотна дейност, както и
ученикът може да практикува раз- тениски, шапки, бутилки за вода,
лични мерки за намеса в случай на раници, чадъри и комплекти за
спешни случаи.
първа помощ.

Обученията се проведоха по
модули:
Модул1. Обучения по оказване на първа помощ – програма,
предназначена за начален курс
на обучение, която предоставя
по интерактивен начин базисна
информация за оказване на първа
помощ и безопасност. Засегнати
бяха и темите: „Счупване”, „Кръвотечение от носа”, „Изгаряне”.
Модул 2. Ателиета по Психосоциална подкрепа, като бяха засегнати темите "Стрес", "Емоции" и
"Взаимоотношения" с ролеви игри.
Модул 3. Ателиета/сесии на тема
"Умения за живот" - методология

за придобиване и развиване на
основни житейски умения - управление на емоции, време, стрес,
комуникация и решаване на конфликти.
Модул 4. Съвременен тероризъм
- рискове и заплахи. Превенция и
противодействие на терористични
атаки и извънредни ситуации.
Модул 5. Процедури и алгоритъм за защита от нетрадиционни
рискове и асиметрични заплахи.
Модул 6. Психофизическа самозащита за оцеляване в екстремални ситуации.
На обучението присъстваха
повече от 320 участници.
Лекциите и обученията бяха проведени от представители на Български Младежки Червен Кръст,

Регионална Дирекция ”Пожарна
безопасност и защита на населението”, Център за Спешна медицинска помощ Силистра, от двама
професори и двама асистент-преподаватели от Международната
асоциация по самозащита, лична
охрана и сигурност.
След всеки теоретичен модул
беше направена дискусия между
участниците с цел обсъждане и
отговори на възникнали въпроси,
както и интерактивни занимания/
ролеви игри за по-лесното усвояване на получените теоретични
знания.
На всички участници бяха предоставени вода и пресни плодове
за всеки ден от проведената
кампания.

Организира се кампания по
почистване на открито, за която
бяха осигурени химически тоалетни. Всички участници бяха
ангажирани в акция по засаждане
на цветя в района на СУ „Васил
Левски“ и дръвчета в градския
парк на гр.Кълъраш.
Всички участници ще могат да
се възползват и от създадената
уеб платформа по проекта и
всеки заинтересован ще може
да се присъедини към тези социални инициативи в Румъния и
България. Уеб платформата www.
youngvolunteer.eu съдържа цялата
информация, свързана с проекта,
инструкции как да се действа в
случай на аварии, изображения и
информация за събития и форуми, където доброволци могат да
инициират дискусии и да обменят
полезен опит.
Проектът за млади доброволци
е като пъзел и всеки млад човек
от трансграничната зона представлява парче от пъзела.
С активното участие на младите хора ще можем да наредим
пъзела, като ще включва активна стимулация за обединено
гражданство чрез доброволни
действия.

I място - 6-ти клас от
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Сокол;
II място - Шеста група от Целодневна организация
на учебния ден от СУ “Васил Левски", гр. Главиница“;

II място - Седма група от Целодневна организация
на учебния ден от СУ “Васил Левски", гр. Главиница
III място - 7-ми клас от
ОУ “Отец Паисий”, с. Стефан Караджа.
“

“ТГ”

„Толерантността през моите очи”

П

табло „Толерантността
през моите очи”.
На 15 ноември в Заседателна зала на Община
Главиница, на емоционално
тържество, в присъствие
на участници, родители,
учители отличените получиха своите награди.
Класирането по възрастови групи е както следва:
Първа възрастова група
1-4 клас:
I място - 3-ти клас от ОУ
"Св. Св. Кирил и Методий”,
с. Сокол;
I място - Втора група от Целодневна организация
на учебния ден от СУ "Васил Левски", гр. Главиница
II място - 4-ти клас от
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Сокол;
II място - Четвърта група от Целодневна оргао случай Междуна- ноември, МКБППМН при Об- низация на учебния ден
родния ден на толе- щина Главиница организира от СУ "Васил Левски", гр.
рантността - 16-ти конкурс за изработване на Главиница

III място - Трета група
от Целодневна организация
на учебния ден
от СУ “Васи Левски", гр.
Главиница;
Втора възръстова група
5-7 клас:

ТГ”

общество
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В СУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

Ревю на етносите за
Деня на толерантността

кални и пъстри модели - Добруджанска, Северняшка, Тракийска и Староселска носия.
Боенец с лазарки, традиционно
турско сватбено облекло, носии
от Азербайджан и Русия. На
финал в двора на училището
се изви кръшно българско хоро.
С осъществената интересна
инициатива учениците от СУ
"Йордан Йовков" показаха,
че светът е по-красив, когато
е шарен, пъстър, изпълнен с
усмивки и моменти, които ни
вдъхновяват.
Благодарността на Ученическия съвет е към всички под-

ченическият съвет при
СУ "Йордан Йовков"
съвместно с Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към
Община Тутракан и Общински
център за извънучилищни дейности в Тутракан са организато-

У

ри на Ревю на етносите, което
се състоя в централното фоайе
на училището на 15 ноември.
Събитието е вдъхновено от
идеята на 12б клас за провеждане на Ден на народите, в
който учениците да дойдат на
училище с традиционни носии,
характерни за етноса им.

Ревюто на етносите бе организирано по повод 16 ноември - Международен ден на
толерантността. Толерантност
- това е хармония в многообразието, това е добродетел, която
прави възможно достигането
на мира.
Учениците представиха уни-

От СУ "Христо Ботев", Тутракан:

Областно състезание
„Дигитални компетентности“

етвъртото областно състезание по „Дигитални компетентности“ се проведе
на 9 ноември в Тутракан, чийто
организатор е СУ "Христо Ботев",
информира преподавателката по
информационни технологии Анна
Георгиева. В него участваха 62 ученици от различни училища: ПМГ „
Св. Климент Охридски" - Силистра,

Ч

СУ „Н. Вапцаров“ - Силистра, ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Хр.
Смирненски“ - гр. Дулово и СУ
„Христо Ботев“ - Тутракан.
Целта на състезанието е да се
осигури възможност за изява на
знания, умения и компетентности
в областта на компютърните науки
и творческо използване на съвременните информационни техно-

крепили и помогнали в подготовката на празника - ръководството на СУ "Йордан Йовков",
Доротея Бальовска - директор
на ОЦИД, гр. Тутракан, Елена
Атанасова - ръководител на
ТФ "Дунавска младост" при НЧ
"Н.Й. Вапцаров", гр. Тутракан,
Светла Коева - секретар на НЧ
"Възраждане 1940", с. Старо
село, Тодорка Ангелова - секретар на МКБППМН, гр. Тутракан,
Стефка Станкова - директор
на Дирекция "Хуманитарни
дейности" в Община Тутракан.
Снимки:
СУ "Йордан Йовков"

логии за обработване на различен
тип информация при решаване на
проблеми.
Състезанието се проведе в три
възрастови групи, а награждаване
се състоя на 19 ноември - патронен
празник на СУ "Хр.Ботев".
Класирането във възрастова
група V-VI клас за изработване на
компютърна рисунка:

1. Мира Липкова - 6-ти клас,
ПМГ „Св. Климент Охридски“Силистра
1. Мила Ненчева - 6-ти клас, ПМГ
„Св. Климент Охридски“-Силистра
2. Виктория Стоянова - 6-ти
клас, ОУ „Христо Смирненски“Дулово
3. Дамян Димов - 5-ти клас, ПМГ
„Св. Климент Охридски“-Силистра
Поощрение - Владислав Любенов, СУ "Христо Ботев"-Тутракан
Във възрастова група VII-VIII
клас, където участниците показаха
дигитални умения с програма за
текстообработка и компютърна
презентация класирането е следното:
1. Радина Бъчварова - 8-ми клас,
СУ "Христо Ботев"-Тутракан
2. Никол Георгиева, 8-ми клас,
СУ "Христо Ботев"-Тутракан
3. Имилияна Йорданова, 8-ми
клас, СУ "Христо Ботев"-Тутракан
Поощрение - Даниел Русев, 7-ми
клас, СУ „Никола Й. Вапцаров“Силистра
Класирането за показани дигитални компетентности във възрастова група IХ-Х клас:
1. Симона Димова, 9-ти клас,
ПМГ „Св. Климент Охридски“Силистра
2. Трифон Маринов, 10-ти клас,
СУ "Христо Ботев"-Тутракан
3. Елвин Каранасуф, 10-ти клас,
СУ "Христо Ботев"-Тутракан
Поощрение - Ния Георгиева, 10
клас, СУ "Хр. Ботев"-Тутракан

"Защо най-голямата ти
сила е да бъдеш Баща?"

“ТГ”

ТГ”

утраканското Средно училище "Йордан
Йовков" се включи в
инициативата "Седмица
на бащата". "Тази седмица
посвещаваме на всички
значими мъже в живота
на едно дете" - написаха в
поканата си от школото.
Ученическият съвет
съвместно с Общинския
център за извънучилищни
дейности в Тутракан организираха провеждането на

Т

беседа на тема: "Защо найголямата ти сила е да бъдеш Баща?". В нея се включи доктор Юрий Василев,
който разказа как успява
да съчетае бащинството
с професионалните си ангажименти. Стоматологът е
баща на три дъщери.
Същия ден в спортната
зала на училището се проведе волейболна среща с участието на ученици и техните
бащи и дядовци.
“

общество
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Нови книги

ГЛАД от Джамал Уариаши

т 15 ноември т.г.
четем „Глад” - ослепителен стилистичен
шедьовър, един от най-сме-

О

лите и изненадващи романи,
създадени през последните
години, заслужено удостоен
с Наградата за литература на Европейския съюз.
Авторът Джамал Уариаши
пристигна за премиерата
на българското издание на
20 ноември!
Александър Ласло, един
от двамата главни герои в
романа „Глад” (превод: Мария Енчева, 656 стр., цена:
20 лв.), добива известност
с дейността си за хуманитарна организация, която
работи в лагерите на глада в Етиопия. Повратният
момент идва с решението
му да осинови няколко сирачета от лагерите и да
ги отгледа в Нидерландия.
Филантропът изпада в
немилост, когато едно
от осиновените му деца

го обвинява в сексуални
посегателства. Осъден е
на десет години затвор.
В опит да спаси честта
си след излизането си на
свобода Александър Ласло
моли Орели Линдебом – негова партньорка до момента на арестуването му, а
понастоящем телевизионна
журналистка и майка на
двегодишно момиченце – да
му помогне да напише книга,
в която да разкаже живота
си и да изложи радикалните си и непопулярни идеи.
Предложението му ще има
драматични последствия.
Джамал Уариаши е роден
в Амстердам през 1978 година. Детството му преминава – по собствените му
думи – „съвсем тривиално
в типично мултикултурно

семейство“. Майка му е
нидерландка, а баща му е с
марокански произход. Уариаши учи в една от добрите
амстердамски гимназии,
от която е изключен в 11-и
клас. Между 2000 и 2008
г. следва психология в Амстердамския университет.
Известно време работи
като онлайн терапевт.
През май 2016 г. в Нидерландия излиза романът му
„Глад“, който го изстрелва
в орбитата на литературните феномени. За тази
остро провокативна книга,
определена от критиката
като „чудо на въображението и емпатията”, през 2017
г. Джамал Уариаши получава
Европейската награда за
литература. Филмовите
права са продадени на „НЛ
Филм“.

НО-УИ от Лидия Димковска
румънска филология от Букурещкия университет.
Автор е на четири поетически книги и на два романа:

„Скрита камера” и „Резервен живот”. Носител е на
престижни литературни
отличия, между които е и

Наградата за литература
на Европейския съюз за
2013 г. Живее и работи в
Словения.

Национален музей "Васил Левски”,
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски”,
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”,
Софийски университет "Св. Климент Охридски”,
Фондация "Васил Левски”
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поетично
Васил
ТЪРПАНОВ
гр. Тутракан

Рожден ден
В памет на моята
покойна дъщеря Лиляна
15 ноември
В един късен ноемврийски ден,
далеч, далеч преди години,
щастливо бях удостоен
със титли, за мен непознати.
Вестта, че вече съм баща това тотално ме окрили.
Рано, рано сутринта
черпих всеки срещнат със бонбони.
Роди ни се момиченце Лиляна,
бяхме радостни, щастливи.
Мама ни създаваше уюта...
Спри, миг! Повече не рови!
Лиляна расна и порасна,
ликувахме през всичките си дни.
Но зла прокоба с образ на молибда
въведе мрак в сетните ни дни...
Ден рожден, за мен си като помен
от мъката предимно застарен.
Скъпите ми дружки, няма ги при мене от техните милувки, години съм лишен.
За тебе, дъще, винаги ще пиша.
Вместо стихове ще дипля реквием.
Двете с мама вечно ще ви жаля,
на този тъжен Ноемврийски ден!
Татко, 15 ноември 2019 г.

ОБЯВЯВАТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА
младостта си хърватката баба Неделька, наричана Но-Уи,
се влюбва в италиански
войник и след края на Втората световна война го
последва в Сицилия. След
години смъртта й слага
началото на напрегнато
и вълнуващо пътуване на
нейната внучка, носеща същото име. Пътуване в миналото, през собствените
и разказаните й спомени,
мотивирано от желанието
й да проникне в същността на една драматична и
изпълнена с превратности
човешка история.
Построен като дневник,
романът свободно преминава през пластовете
на времето и пространството – зараждането на
фашизма и неговия крах
в Италия, окупацията на
Хърватия, следвоенна Сицилия… А тези конфликтни,
травматични сюжети, разположени между две морета
– разделящи, всяко със свой
собствен син цвят, са политическият фон, на който
се разгръща историята на
една голяма, устояла любов.

В

Лидия Димковска е един
от най-силните и оригинални гласове в съвременната
македонска литература.
Родена е в Скопие (1971),
където завършва общо и
сравнително литературознание в университета
„Св. св. Кирил и Методий”.
Има докторска степен по

ТЕМА: "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ДИАЛОЗИ
ВЪВ ВРЕМЕТО, ДИАЛОЗИ С ВРЕМЕТО"
Конкурсът е под патронажа на министъра на културата Боил Банов
Можем ли да опишем себе си, днешния си ден, плановете си за утре с езика
на Левски? Какво би останало от постовете ни във Фейсбук и в Инстаграм,
от блога на приятеля ни или от любимия ни сайт за културни събития, ако ги
преведем така, че да можем да очакваме отговор, започващ с „Байовци…”? И не
за „празнотите” в речника на Левски става дума – те са кухините на времето
му, в които нас още ни няма – а за онези ценности, които превратностите на
свръхтехнологичния ни свят не може (или поне ни се иска да не успее) да превърне
в кухини. Колко и кои от думите на Левски днес са излишни?
Какво губим и кой печели? И не за жертвеност става дума – почитаме я всяка
година с тежестта на националната ритуална памет тъкмо защото не е за
всекиго такова нещо – а за човешкия ни избор като какви хора искаме да сме. От
колко свобода имаме нужда? Дали след скъсения ХХ век не сме „свърнали” толкова назад в „свръхдългия” ХIХ, та да ни трябва тъкмо Левски, за да ни напомни:
„Днешният век е век на свободата”.
И не само за „българщината” можем да си говорим с него. Дали не сме отишли толкова далеч от „Българско” – не в отвъдността на териториите, а в
отвъдността на мисленето и чувствителността си, та да ни трябва специално
разработен инструмент, за да дешифрираме и разберем волята за свят, вписана
в шевиците и споделена в неравноделните ритми.
Толкова сме сигурни, че „сме във времето си”, толкова сме горди, че „то е в
нас”, че забравяме, че и ние можем да го обръщаме… УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА: За
участие в конкурса се обръщаме към младите хора на академична Европа, споделящи, обичащи или просто изучаващи културата на България, с предложението
да се включат със собствен текст.
Участниците в конкурса трябва да са записали бакалавърска, магистърска или
докторска програма към български или чуждестранен университет; - Текстът
трябва да е развит на български език; непубликуван в печатни или интернет издания; да не надвишава 3 стандартни страници: (5400 знака; подравняване: Justify,
Times New Roman; 12 pt., междуредие: 1,5, First line: 1,25).
Всеки участник трябва да приложи сканирано копие на уверение за записан
семестър или на заверка в студентска книжка; журито ще оценява есетата
след процедура на засекретяване на авторството им; - Срок за изпращане на
есетата – от 17.12.2019 г. до 31.01.2020 г. на адрес: v_levski_museum@mail.orbitel.
bg. Обявяване на резултатите – 18 февруари 2020 г.
НАГРАДИ: Първа награда – 800 лв. Втора награда – 500 лв. Трета награда – 300
лв. Десет избрани есета ще бъдат публикувани през 2020 г. в сборника „Текстът
Левски – прочити в свой и в чужд контекст”.
Предвиждат се и възможности за безплатен стаж в български държавен културен институт.

На 14 декември 2019 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
10 часа.
Патриотична обиколка с домакинството на
Българското дружество „Братство” – Букурещ по
паметни за българите места в румънската столица. Пред архитектурния шедьовър - гробницата на
братя Евлоги и Христо Георгиеви в “Белу", ще си
спомним за делата на меценатите, които завещаха
всичко на България. По улиците на стария център
"Габровени", "Сливнали", "Смърдан", ще видим местата където през Възраждането е работил революционния комитет, а Ботев е писал стихове.
11:30 - Отпътуване за търговски комплекс
“Baneasa Shopping city“ и Ikea. Свободно време за
предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
16:00 - Отпътуване за традиционния Коледен пазар
в центъра, за да се насладим на красивото коледно
осветление и настроение с чаша греяно вино.
19:00 - Отпътуване от Букурещ.
21:00 - Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва:
- транспорт, пътни такси, панорамна обиколка
на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и
злополука в чужбина”, водач от туроператора
1 леа = 0,45 - 0,50 лв.
Необходими документи :
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само
с единия родител – паспорт и нотариално заверено
пълномощно от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0895 425 453

хоби
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сМЯх

Забавна астрология

Принципи на
зодия
Скорпион

СУДОКУ

- Ало, кондуктора, още не
- Няма да има нужда ми
съм се качил и ми откраднаха купуваш нови учебници. Осбагажа!
тавам в същия клас!
- Епаа, влакът е бърз.
- Защо закъсняваш с цял
Води Мойсей евреите из час?
пустинята… Година, две,
- Красивите жени могат да
три… Харесал по едно време закъсняват.
едно място и казал:
- Така е, но ти защо закъс- Хайде да спрем и да се няваш?
заселим тук!
- Не, нещо много гадно миУчителката по география:
рише! - провикнал се някой.
- Грациела, ама ти нищо не
Продължили да обикалят. знаеш за Панамският канал!
По някое време пак:
- Госпожо, ние тоя канал го
- Хайде да спрем в тази нямаме на телевизора...
долина и да се заселим?
- Не, кофти мирише.
- Чу ли новината, ще има
Обикаляли, обикаляли… платени магистрали. И щели
40 години, докато накрая да бъдат два пъти по евтини
намерили място, където не от безплатните.
мирише лошо и най-после се
- А това как?
заселили. Затова сега Израел
- На платените пътища няе единствената държава в мало да има катаджии...
Близкия изток, в която няма
петрол...
Мъж решава кръстословица. - Жена, да знаеш вид птиВ съда: - Обвинен сте в про- ца която вече не съществува
дажбата на елексир за вечна със 7 букви.
младост! Осъждан ли сте?
- Канарче.
- Да, Ваша светлост. Два
- Е, как така канарче, казах
пъти, през 786 и 1258 година. ти която вече не съществува.
- Ами не съществува, забра- Какво мислите за ками- ви ли, че миналата седмица
кадзетата?
котката го изяде.
- Ами, тези хора са май,
доста избухливи!
Един човек си ловял риба
от езерото до неговата къща.
- Татко, ти си голям къс- По едно време нещо клъвнаметлия!
ло стръвта. Човека видял, че
- Защо?
е хванал Златна рибка и тя му
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"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

1. Светът нямаше да е същият без рицари и битки
за идеали.
2. Истинските и стойностни неща са невидими за
човешкото око.
3. Страстите са сила, която трупам в дълбините
на душата си, но изразходвам “дозирано” според
случая.
4. Не вярвам в случайностите, а в стратегията
на живота и точния момент.
5. Всичко или нищо.
6. Животът е борба, а аз съм войн със скрити и
мощни оръжия.
7. Подобно на кактус, моят “приказен цвят” се
отваря пред малцина.

до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079
рекла: - Моля те, селянино, не с просо иии... Да я карам през
ме убивай, ще ти изпълня три просото!
желания...
Човекът тряснал рибата на
Между приятелки:
земята и се разкрещял:
- Струва ми се, че баскетбо- Ти на кого ще викаш селя- листите са лоши любовници.
нин, ма?
- Защо?
- Ми, с тоя ръст как да го
Новата ми мечта:
скриеш в шкафа или под
- Да си купя нива, да я засея леглото?

Сканди

Работа в Германия
Фирма MPGS GmbH-Германия търси 6
души работници за завод за производство
на детайли от стъклопласти в Германия.
Немски трудов договор и осигуровки.
8 часа на ден, 40 на седмица. Фирмата
осигурява обучение, безплатни квартири,
работно облекло, транспорт.
CV със снимка изпращайте на
е-мейл: nisco@abv.bg
За информация: GSM 0897 566 195
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Футболистите на СУ "Христо Ботев"
победители в Ученическите игри

Зимно работно време: от понеделник до петък - 8:00 - 18:00 ч.
събота - 10:30 - 18:00 ч.; Почивен ден - неделя
Заповядайте!
”Йордан Йовков”, а купата за
първо място отиде при децата
на СУ „Христо Ботев” - Тутракан.
Турнирът в средната възраст

авърши общинският етап
по футбол от Ученически
игри 2019-2020, информират от Община Тутракан, които са организатори на спортното
събитие.
Състезанията се проведоха
в три дни и в три различни
възрастови групи. При момчетата (5-7 клас), участие взеха
отборите на ОУ ”Св. Св. Кирил
и Методий” - с. Нова Черна, СУ
„Йордан Йовков” - гр. Тутракан и
СУ „Христо Ботев” - гр. Тутракан
При юноши младша възраст
(8-10 клас) и при юноши старша възраст (11-12 клас) играха
представители на двете средни тутракански училища - СУ
”Христо Ботев” и СУ „Йордан
Йовков”.
На 13-ти ноември играха
най-малките, където третото
място беше спечелено от ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий”, с.
Нова Черна, втори останаха СУ

З

се проведе на 14 ноември и бе
спечелен от възпитаниците на
СУ „Христо Ботев” гр. Тутракан,
втори останаха СУ „Йордан
Йовков".
Двубой между двете училища
се състоя и при най-голямата
възрастова група - на 15 ноември. Победител отново е отборът на СУ "Христо Ботев".
Всички отбори получиха грамота и топка от организаторите.
Наградите бяха връчени от
Васил Дойнов - мл. експерт
„Спорт, туризъм и младежки
дейности” в Община Тутракан
Победителите от общинският
кръг по футбол - отборите на
СУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан
ще представят Община Тутракан в областните кръгове на
Ученическите игри, които ще
се проведат в Силистра през
пролетта на 2020 г.
Снимки:
Община Тутракан

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за слънчев панел
с бойлер за топла вода имат единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2019
в 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

25 ноември - Милан МИЛАНОВ, Ротари Клуб
21 ноември - Крум РАДКОВ, Гл.спец. "ИнфраструкТутракан
турно развитие", Община Тутракан
26 ноември - Цветанка СТОЯНОВА, Кметство
22 ноември - Д-р Стоянка ДИМОВА, Началник на
Нова Черна, община Тутракан
ОАИЛ, МБАЛ-Тутракан
27 ноември - Анелия НИКОЛОВА-РАЕВА, Нота23 ноември - Месут АЛИШ, Председател на ОбСриус, Тутракан
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