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Виенският бал - благотворително
за болниците в Тутракан и Силистра!
Събраните
средства ще са за
закупуване на
апаратура за ранна
диагностика на рака
в общо пет
български болници
ъбитието ще се проведе на 15 февруари
в София и ще премине
на стр. 2

С
15-годишната Никол Георгиева от Тутракан
ще работи с вицепрезидента Илияна Йотова
в инициативата „Посланик за един ден“

От 9:00 до 10:00 ч. на 15 февруари в ресторант "Палермо"
ще се приемат вина за участие в конкурса

Стари носии от нов румънски
музей на изложба в Тутракан
Вицепрезидентът Илияна ЙОТОВА в скайп-разговор с Никол

Никол ГЕОРГИЕВА

15-годишната Никол
Георгиева от град Тутракан е победителката,
избрана от вицепрезидента Илияна Йотова в
инициативата „Посланик
за един ден“. Инициати-

вата се провежда за трета година от посолството на Великобритания в
България под патронажа
на вицепрезидента Йотова. Още 17 момичета
на стр. 2

Финал на проект „Млад доброволец” в Главиница
сторически музей Тутракан е домакин
на временна изложба
с носии от село Кирнодж,
Република Румъния, подредена по идея на новосъздадения преди няколко
месеца музей в селото
срещу българския град,
което е и негов побратим.
Инициативата е на Аурелиан Котобан – директор
на пощенски клон, председател на местно църковно
настоятелство и понастоящем обучаем в Център
за продължаващо обучение
във Филиал Силистра към
Русенския университет
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В град Главиница има
изградено доброволческо
общество
на стр. 4

на стр. 5

Аурелиян КОТОБАН, организаторът на изложбата

регион
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НОВИНИ
ПРАЗНИКЪТ ТРИФОН ЗАРЕЗАН В СТАРО СЕЛО
На 14 февруари в с.Старо село ще бъде пресъздаден
обичаят по зарязване на лозята.
В центъра на селото самодейците от НЧ „Възраждане – 1940 г.” ще представят наученото от предците
за празника „Трифон Зарезан”.
Организатори на събитието са „Младенова изба” и
Община Тутракан.
ФОРУМ НА РЕКИЦ „ЧИТАЛИЩА” В СИЛИСТРА
Регионален експертно-консултантски и информационен център ”Читалища” Силистра организира работна
информационна среща с експерти от Национална агенция за приходите и Национален статистически институт Силистра, която ще се проведе на 18 февруари
2020 г. /вторник/ от 10:00 ч. в зала „Диоген Вичев” на
Регионална библиотека в гр. Силистра.
Читалищата предварително трябва да снабдени с
формуляр Годишни отчети за дейността на НПО от
страницата на НСИ или да закупят от Изчислителен
център, попълнен с молив. Който има електронен подпис, да го носи със себе си.
За въпроси и информаци на тел: 0897992559,
ст. експерт Мария Неделчева.
ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ ЗА МЕДИЙНАТА СРЕДА
ОРГАНИЗИРА СБЖ
Дискусията ще се състои на 17 февруари от 10:00
ч. в Клуб "Журналист" на СБЖ.
Във фокуса на обсъжданията ще е състоянието на медийната среда и предложените законодателни промени.
Заради постоянно набъбващите сериозни проблеми
около упражняването на журналистическата професия
и свободата на словото у нас УС на СБЖ организира
обществена дискусия за състоянието на медийната
среда и предложените законодателни промени в тази
сфера.
Обсъжданията са открити за участие на представители на цялата журналистическа колегия. За
участие са поканени утвърдени медийни експерти,
университетски преподаватели, ръководителите на
обществените медии - БТА, БНР и БНТ, главни редактори и журналисти от печатни и електронни медии,
Комисията по културата и медиите към НС, СЕМ, комисиите за законодателни промени в Закона за радиото
и телевизията и т.н.
СПОРТ
Общински турнир по волейбол ще се проведе на 13 и
14 февруари в Тутракан. В него ще участват отбори
от всички училища на територията на общината.
На 13 февруари са срещите във възрастова група
5-7 клас, а на 14 февруари – 8-10 клас.
Турнирът е част от Ученическите спортни игри,
а победителите ще представят община Тутракан в
областния кръг през пролетта.
Началото на срещите е от 14:00 ч. в спортната зала
на СУ „Христо Ботев”.
КАТ ЗАСЕЧЕ 243 НАРУШЕНИЯ НА
СКОРОСТНИТЕ РЕЖИМИ
243 нарушения на скоростните режими са засечени в
периода 31 януари - 7 февруари в Силистренска област
в рамките на специализирана полицейска операция,
която се проведе в цялата страна. 235 от нарушенията са установени в населени места, от които 206
в светлата част на денонощието, а в тъмната – 29.
Регистрираните нарушения на скоростните режими
извън населените места са 8.
По време на проверките са връчени 231 електронни
фиша на водачи и 33 на пътници. Отнети са 20 свидетелства на управление на МПС.
От началото на годината до 30 януари за установени
нарушения на скоростта в Силистренска област са издадени 1660 електронни фиша, срещу 1355 електронни
фиша през същия период на 2019 година.
КРИМИНАЛЕ
Пожар в суха растителност в местността Калимок
край село Нова Черна е погасен от екип на РСПБЗНТутракан. Сигналът за произшествието е получен на
4 февруари в 11:16 часа. Пожарът се е разпрострял на
площ от 2200 дка и е бил окончателно погасен в 18:50
часа. Предполагаемата причина за възникването му е
небрежна работа с огън.
Няма нанесени преки материални щети, спасени са
240 пчелни кошера в близост до огнището.
72-годишен мъж е загинал при пожар, възникнал в
дома му в село Царев дол на 9 февруари около 09:00
часа. Според първоначалните данни печка на твърдо
гориво е довела до запалването, което обхванало обзавеждането в една от стаите и 50 кв.м от покрива
на къщата. Екип на РСПБЗН-Тутракан, който загасил
пожара, е открил трупа на мъжа, който сам е обитавал къщата.
Имущество в дървена пристройка се запалило вследствие на небрежна работа с огън.
Пожарът възникнал на 10 февруари около 10:25 часа в
село Сокол и бил потушен от екип на Противопожарен
участък - Главиница.
Изгорели са маса и сандък.
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Виенският бал - благотворително
за болниците в Тутракан и Силистра!
от стр. 1 са предназначени за закупуване на апаратура за
под мотото “Две сърца в ранна диагностика на рака
три четвърти такт“, не Брастер ПРО за болницисамо защото предишния те в пет български града
ден празнуваме Свети Ва- - Видин, Лом, Свищов, Тутлентин, а защото това е ракан и Силистра.
тактът, в който се пишат
Традиционно, събитието
валсовете, които събират е под патронажа на кмепочитателите на Виенския товете на София - Йорданбал за двайсети път – ин- ка Фандъкова и на Виена
формират организаторите – д-р Михеил Лудвиг, както
от Виенския клуб.
и на посланичката на АвСредствата за благот- стрия - Андрея Вике, която
ворителната кауза, която заедно със съпруга си пресе осъществява заедно с ди 20 години е участвала
фирма Интер Бизнес 91

в организацията на първия
Виенски бал в София.
За настроението на
гостите ще се грижат
балният оркестър по диригентството на директора
на Софийска филхармония,
маестро Найден Тодоров
и звездите на Музикалния
театър Добрина Икономова и Марчо Апостолов,
както и бенда на Христо
Кралев и неговите солисти, балетът на танцово
студио “Вая“, с хореограф
Ваня Рошкова. Заслугата

за цялостното оформление на програмата е на
режисьора, проф. д-р на
изк. Румен Нейков.
Австрийският хореограф
Ади Лозанчич отново ще
накара гостите на бала
да се забавляват с танцуването на кадрил и ще
модерира програмата с
колежката си от България
Яна Стефанова.
За осми път кулинарните изкушения ще са дело
на виенския шеф-готвач
Готфрид Ганстерер. “ТГ”

15-годишната Никол Георгиева от Тутракан ще работи с вицепрезидента
Илияна Йотова в инициативата „Посланик за един ден“
от стр. 1
от страната ще работят с
дами посланици в България.
Това става ясно от "Фейсбук" страницата на вицепрезидента Илияна Йотова.
Сред стотиците кандидати Никол впечатлила
вицепрезидента с различния
си поглед към темата „Ако
бяхте посланик за един ден,
как щяхте да популяризирате България на световната
сцена“, а именно чрез представянето на цветното и
билковото богатство на
страната ни.
Никол, която е ученичка
в СУ „Христо Ботев“, и
вицепрезидентът Йотова
планират съвместни дейности в Тутракан.

Никол Георгиева заедно със
своята преподавателка по
български език и литература
Геновева Стоянова ще участват в двудневна програма
във Виена, организирана от
посолството на Великобритания. Поради липса на възможност за среща на живо
преди заминаването, Илияна
Йотова проведе видео разговор с Никол, за да я поздрави
за участието й в инициативата и да й пожелае успех.
Освен, че умее да използва богатството на българския език, както става
ясно от есето й, Никол е
запленена от българските
народни танци и участва в
танцова формация „Дунавска младост“.
“ТГ”

Тръстика и дървета са изгорели при пожара
в ЗМ „Калимок-Бръшлен“
уха трева, тръстика и единични дървета са изгорели при възникнал пожар
вчера на територията на ЗМ „Калимок-Бръшлен“, в района на с.
Нова Черна (Община Тутракан).
Експерти на РИОСВ-Русе извършиха оглед на терен, за да оценят
нанесените щети.
В момента на проверката не е
установено активно огнище и не
са наблюдавани пламъци и дим.
По груба оценка засегната площ е
около 5000 дка. Причината за инцидента най-вероятно е умишлен
палеж, тъй като в района не се
извършват дейности, които биха
могли да предизвикат пожар.
Вероятно са засегнати безгръбначни, земноводни и влечуги,
но няма данни за щети върху
характерните за защитената местност птици, тъй като все още не е
започнал гнездовият период и не
се наблюдава струпване на екзем-
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пляри в района.
Този пожар не е изолиран случай в най-голямата по площ от тази
категория защитена територия.
Подобни примитивни практики са
свързани с опити за лесно прочистване на земи от растителност и

улесняване лова на определени видове дивеч. Те са крайно нежелателни, тай като могат да унищожат
ценни растителни и животински
видове, да доведат до замърсяване
на въздуха и материални щети.
Защитена местност „Калимок

- Бръшлен” (ЗМКБ) попада на
територията на областите Русе и
Силистра. Общата й площ възлиза
на 5 952.349 хектара, представляваща земи, гори и водни площи.
Обявена е защинена през 2001 г.
В ЗМКБ са забранени дейности,
свързани с или водещи до отводняване или нарушаване на
водния режим; превръщане на
ливадите и пасищата от държавния и общински поземлен фонд в
обработваеми земи; намаляване на
залесената площ от горския фонд;
намаляване на горския фонд чрез
смяна на предназначението на
земята; намаляване на естествените гори; извеждане на сечи в
гнездовите колонии на защитени
видове птици; извеждане на сечи
през периода март - юли (вкл.) на
разстояние по-малко от 300 м от
гнездовите колонии на защитените
видове птици; добив на полезни
изкопаеми по открит способ.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 10 февруари 2020 г.
1 лекар, висше образование, “Медицина”, специалност
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим
“Обща медицина”, 6 часов работен ден,
на работа.
шофьорска книжка - кат.B, професионален опит - 3 г.,
компютърна грамотност.
***За всички работни места трудовите договори
1 старши учител, начален етап, висше образование, са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
НУП, мин. проф. опит 10 години
договорът е безсрочен.
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ

регион
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3

Зам.-министърът на земеделието на
среща със земеделски
производители от област Силистра
участието на десетки земеделски производители
от област Силистра в зала
"10 февруари" на ОбС Силистра
заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния
Кръстева и експерти на МЗХГ
дискутираха новостите в кампанията за Директни плащания 2020
със земеделски производители в
Силистра.
Срещата е част от информационната кампания, която МЗХГ
стартира на 7 февруари. Тя има
за цел да запознае земеделските
стопани в страната и с предстоящите приеми по Програмата

С

за развитие на селските райони
през 2020 г., както и с новостите в
законодателството в сектор „Животновъдство“. В срещата участва
и заместник-областният управител
Илиян Великов. Област Силистра е
на пето-шесто място по брой земеделски производители в страната.
Съдържанието на срещата по
предварителната информация: има
нови моменти в новия програмен
период, възможност за земеделието да се превърне в определящ
отрасъл, в който област Силистра
да бъде сред водещите (бел. ред.вкл. заради големия брой земеделски производители – над 15 хил.

по неофициална информация).
Актуални неми: общата селскостопанска политика за тази година;
директните плащания за Кампания
2020; предстоящите проверки за
развитие по програмата за селските райони за тази година , както и
разяснения относно държавните
помощи за 2020 година; програмите за морско дело и рибарство
в програмен период 2021-2027; новите моменти в законодателството
в сектор „Животновъдство“.
Г-жа Христова: „Близо 570 милиона лева са усвоените средства
в периода от 2014 г. до момента по
Програмата за развитие на селски-

те райони по ежегодните директни
плащания. Новите моменти са
свързани със зелената архитектура
както и с амбициите на ЕС земеделието да оказва благоприятно
влияние върху климата и околната
среда във връзка със справяне с
климатичните промени“.
И още: „През март или април
ще започнем работа по стратегическия план (в момента са готови
анализите, които са задължение на
всяка държава членка) и предстои
обсъждане на потребностите и на
нуждите“.
В област Силистра аграрният
отрасъл е структуроопределящ

за икономиката на региона и на
практика по този показател областта е водеща в цялата страна.
Обработваемата земя заема около
86%, като основно се отглеждат
зърнени и маслодайни култури.
През миналата година площите,
заети с трайни насаждения, нарастват с 18% спрямо 2014 година.
През 2018 в областта са заявени
близо 20% повече овце и кози по
схемите за директни плащания
спрямо 2014 година.
На срещата стана ясно още, че
МЗХГ съвместно с Фонд „Земеделие“ започва създаване на Взаимно-спомагателен фонд за борба
с градушките. Всеки земеделски

производител ще плаща такса,
за да може да се финансира Национална градозащитна система.
Средствата за функциониране на
този фонд и на изграждане на
системата за борба с градушките ще бъдат финансирани чрез
Програма за развитие на селските
райони по мярката за управление
на риска.В допълнение от сайта
savetivzemedelieto.bg: „Очакваме
този фонд да стартира през 2021
г., първо за защита от градушки,
впоследствие да покрива и други
рискове, като засланяване и суша.
При настъпило събитие фондът ще
изплаща обезщетение на стопаните“, уточни Кръстева.

Иво Христов: Зелената сделка
трябва да предвиди защита от Агенция за хора с увреждания
дава безвъзмездно средства за
външната конкуренция
Отказът от ядрена енергия в някои страни е тежък удар
за икономиката, смята евродепутатът

"Какви механизми за защита спрямо външната
конкуренция предвиждате;
какви стимули, за да подпомогнете европейската
промишленост в контекста
на екологичния преход? Ще
отчитате ли националната
специфика? Имайте предвид, че отказът от ядрена
енергия в някои страни ще

бъде много тежък удар за
конкурентоспособността
на икономиката."
Тези въпроси отправи Иво
Христов, член на Групата
на Прогресивния алианс на
социалистите и демократите в ЕП, към европейския
комисар за вътрешния пазар
Тиери Бретон. Бретон взе
участие в заседание на Ко-

мисията по промишленост,
изследвания и енергетика в
ЕП, чийто член е българският евродепутат.
По думите на Иво Христов Зеленият пакт ще
позволи на Европа да поеме
моралното лидерство в
битката срещу глобалното
затопляне, но тя ще постави на изпитание нашата конкурентоспособност
спрямо глобалните ни конкуренти, които не бързат
да се отказват от традиционните енергоизточници.
Припомняме, че по време
на последната си пленарна
сесия в Страсбург Европейският парламент прие резолюция относно Европейския
зелен пакт. Според българския евродепутат предложенията на Европейската
комисия имат амбицията
да създадат условия в икономически и социален план
за справяне с измененията
на климата и екологичните

предизвикателства.
"Това безспорно е стъпка
в правилната посока. В името на нейното осъществяване обаче, не бива да се
принасят в жертва държави
от Съюза като България,
които все още са силно
зависими от природен газ и
атомна енергия. На целите
за климатична неутралност
до 2050 г. трябва да се
гледа с премерен реализъм,
който ясно да отчита спецификите и нуждите на отделните държави членки. В
България атомната енергия
е гарант за конкурентоспособността на икономиката
и може да се разглежда
като инструмент за ефикасен екологичен преход в
средносрочен хоризонт",
смята Иво Христов.
Българският евродепутат смята още, че всяка
държава трябва да има
правото да избира своя
енергиен микс.
“ТГ”

Заседание на Областната
епизоотична комисия Силистра
участие на представители
на общините Главиница, Дулово, Кайнарджа и
Ситово се проведе заседание на
Областна епизоотична комисия в
Силистра. Областният управител и
председател на комисията Ивелин
Статев откри заседанието и даде
думата на д-р Себахтин Халид –
директор на ОДБХ Силистра, за да
докладва актуалната обстановка
на територията на областта. От
казаното от него стана ясно, че
при вторично възникнали случаи
на АЧС при дива свиня е упомената
и област Силистра.
Той уточни, че става въпрос за
три положителни проби от стопанство „Зли Дол“, което се намира
на територията на ДЛС „Каракуз“.
И още: привършват съвместните
проверки в стопанствата от типа

С

„заден двор“ за нерегламентирано
отглеждане на домашни свине.
Резултатите показват наличието на
минимален брой прасета по общини, както следва: Алфатар – 11 бр.
в 3 обекта; Главиница – 5 бр. в 1
обект, като предстои проверка на
обектите в града; Дулово – 1 бр. в 1
обект, предстои проверка в града и
в селата Долец и Овен; Кайнарджа
– няма случаи; Силистра – 324 бр. в
4 обекта; Ситово – 4 бр. в 1 обект,
като в с. Добротица е съставен акт
за установяване на административно нарушение на стопанин за
недопускане на проверяващите
до обекта, за който има данни, че
се укриват прасета, поради което
предстои съвместна проверка с ОД
на МВР; Тутракан – 2 бр. в 2 обекта.
Проверени са общо 113 населени
места, остава да се проверят още 5.

Д-р Халид призова представителите на общините да наблюдават
с особено внимание стопаните,
получили обезщетение за доброволно клане и дезинфекция през
2019 г. Също така, да се актуализират общинските наредби за броя
и вида на отглежданите прасета в
стопанствата от типа „заден двор“,
съгласно промените в Наредба
44 за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните
обекти (изм. и доп. ДВ. бр.5 от
17 Януари 2020 г.). Г-н Статев
допълни, че от страна на ловните
дружинки следва да се спазват
мерките за дезинфекция при ловните излети.
Д-р Халид запозна присъстващите с текста на заповедта на
изпълнителния директор на БАБХ
по отношение на заболяването Ин-

флуенца по птиците. Той предложи
Областната епизоотична комисия
да вземе следните решения, които
бяха гласувани в следния вид:
Кметовете на общини да свикат
заседания на общинските епизоотични комисии в срок до средата
на месец февруари, на които да
бъдат поканени и собствениците
на индустриални птицеферми
на територията на общината. На
заседанията да се набележат конкретни мерки за предотвратяване
на проникването на заболяването
Инфлуенца по птиците.
Транспортирането на птици да
се извършва само когато партидата е съпроводена с изрядни
ветеринарномедицински документи за произход и здравословно
състояние, съгласно Закона за
ветеринарномедицинската дей-

достъпна архитектурна среда
На вниманието на културни, исторически
и спортни обекти!
генция за хората с
увреждания обяви конкурс за финансиране
на проекти за изграждане на
достъпна архитектурна среда
на културни, исторически и
спортни обекти. Отпускат се
безвъзмездно средства по три
компонента: осигуряване на
външен достъп до обекта за
лица от целевата група – до
12 000 лв.; приспособяване на
вътрешната среда на обекта
за самостоятелно посещаване от и пребиваване в него
на лица от целевата група
– до 15 000 лв.; изграждане
на нови и преустройство на
съществуващи повдигателни
съоръжения за ползване от
лицата с увреждания – до 50
000 лв.
Конкурсната документация е рубриката „Проекти и
програми“ – Достъпна среда
на интернет страницата на
Агенцията. Проектните предложения, ведно с изискваните
документи, се подават в папка, подредени систематично;
по ред, описан в таблица за
оценка на административното
съответствие /приложение
3/, и с придружително писмо
в деловодството на АХУ по
един от следните начини: нa
място в офиса на АХУ (гр.
София, 1233, ул. „Софроний
Врачански” № 104-106), като
на електронен носител са

качени всички документи,
подписани и сканирани или на
хартиен носител, придружен с
електронен вариант на същите документи. Краен срок за
подаване на проекти: 17.30
часа на 10.03.2020 г.
Друг начин: чрез лицензиран пощенски оператор с
обратна разписка с пощенско
клеймо или чрез куриер, не
по-късно от крайния срок за
подаване на проектите за
конкурса, на електронен носител качени всички документи
подписани и сканирани или на
хартиен носител, придружен с
електронен вариант на същите документи. Краен срок за
подаване на проекти: 17.30
часа на 10.03.2020 г.
И още един начин: по електронен път, при условията и
по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги,
или подписани и сканирани на
посоченият електронен адрес
на АХУ - e-mail: ahu dostap(a)
mlsp.government.bg. Краен
срок за подаване на проекти:
17.30 часа на 10.03.2020 г. Непосредствено след подаване
на проектното предложение
всеки кандидат е длъжен да
изиска от АХУ входящ номер,
с който е заведено проектното
предложение в деловодната
програма.

ност. Да не се допуска излизане на
домашните птици извън дворовете
на стопанствата.
Да се ограничи до минимум
възможността за контакт между
птици, живеещи в дивата природа
и домашни птици. Фуражът, с
който се изхранват домашните
птици, да се съхранява в закрити
помещения.
Собствениците на птицевъдни
обекти незабавно да сигнализират
обслужващия обекта ветеринарен
лекар или кмета на населеното
място при отклонение в здравословното състояние на отглеж-

даните птици или при завишена
смъртност.
Кметовете и кметските наместници да информират населението, че при откриване на трупове
на птици – домашни и диви, следва
да сигнализират незабавно ветеринарните органи.
Да се забрани провеждането
на изложби и пазари на птици на
територията на областта до второ
нареждане.
Орнитоложките дружества, ловните организации и държавните
горски стопанства да извършват
засилен надзор при дивите птици.

А
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Вино сладко, гърло гладко - IV епизод! Финал на проект „Млад доброволец” в Главиница

аключителната пресконференция по проект „Young Volunteer”
("Млад доброволец") се
проведе на 10 февруари в
гр.Главиница организирана
от местното СУ „Васил
Левски“ и Фондация „Устойчиво развитие и просперитет“. На нея бяха представени резултатите от
проекта, доброволческите
инициативи и изпълнените
дейности.
Проектът, който се финансира по Програмата за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, е на обща
стойност 348 921,03 евро.
Организаторите на пресконференцията, които са и
изпълнители на проекта,
благодариха на всички, които взеха участие в инициативата - от младежите от
СУ "Васил Левски", Главиница, които поставят началото на по-светло бъдеще,
до управата на Община
Главиница за непрекъсна-

З

Победителите във "Винария - 2020" в Старо село

Калина ГРЪНЧАРОВА
„Вино сладко, гърло гладко” – това е неизменното
мото на конкурса за найдобро домашно вино - „Винария Старо село”, което
се проведе на 8 февруари.
Староселци, които знайно са любители на коняка,
са майстори и на виното.

като конкурс за най-добро вино, благодарение на
колоритните участници,
той се превърна в истински празник, преплел традиция и майсторлък във
винопроизводство.
Квалитетни староселски майстори показаха
възможностите си в ка-

Глория, Теодорина и Петя,
тъпчат грозде в джибър,
а младите момци Мартин
и Ангел го напиват.
За доброто настроение
на всички, песни за Трифон
Зарезан изпълни Вокалната група на Пенсионерския
клуб.
Победителите ще имат

тата подкрепа и вложените усилия. На кмета на
община Главиница - Неждет
Джевдет, за отделеното
време и прекрасните думи

по проекта, на партньорите от Румъния - Асоциация
AISSER - Андрей Стоян и
Диана Стоян, която представи уеб платформата за
доброволци и Теоретичен
лицей "Михай Еминеску" от
Кълъраш, Румъния.
„Горди сме от факта, че
чрез дейностите по него,

успяхме да създадем доброволческо общество в трансграничната зона и да събудим желанието у младите
да правят добро - както за
себе си, така и за ближния
си - категорични са изпълнителите на проекта. - Този
пъзел, който представлява
"Млад доброволец", продължава да се разраства - нови
частици от него се появяват, но винаги има място за
още. Радваме се, че бяхме
част от организирането на
прекрасните инициативи,
от които бяха облагодетелствани над 320 младежи
от Румъния и България - но
това е само началото. Дейностите по проекта може

и да са приключили, но това
не означава, че трябва да
спрем да бъдем по-добри грижете се за хората около
Вас, помагайте на хората в
нужда - нека позитивната
енергия на доброволците
продължава да зарежда Вас
така, както и нас".

В Ситово:

Друго си е млади моми да тъпчат грозде в джибър...

В четвъртото поредно издание на конкурса,
организиран от Културната организация "Старо
село - живот и традиции",
победител е виното на
Ангел Друмев Тодоров,
следвано от вината на
Йорданка Асенова и Радка
Георгиева.
Тази година „Винария
Старо село” се проведе
в памет на Йордан Киров.
„За нас беше огромна
чест, че бе почетен гост
на първото ни издание на
конкурса - каза при откриването председателят на
Култураната организация
Цветанка Николова. - Твоето име няма да стигне
забрава. Староселец по
кръв и по душа! Доказал се,
всепризнат Цар на лозята
и майстор на вината. Мераклия, тертиплия, който
остави след себе си дълбока диря.
За един живот живян
достойно! С огромен принос към староселската
история казваме - Вечна
памет и Поклон!”. Николова връчи на внука на
Йордан Киров, който носи
и неговото име, паметен
плакет.
Първоначално замислен

тегория Червено вино
- приготвено по тайни
рецепти, предавани от
поколение на поколение..
Присъстващите видяха
как три млади моми –

възможност да представят селото на предстоящата общинска Винария,
която ще се проведе на 15
февруари в Тутракан.

Внукът на Йордан Киров, също Йордан, прие
паметния плакет връчен от Цветанка Николова

Дарителска кампания
„Подари нова книга“
Т

ака се нарича инициативата на Народно
читалище „Христо
Смирненски - 1940 г.“ в с. Ситово. Призив към ситовската
общественост за обогатяване фонда на библиотеката
отправиха ръководството на
културната институция и читалищният библиотекар.
По идея на Деспина Енева
- член на Клуб „Чай - Кафе”,
и активен културен деец към
читалището, дарителската
кампания премина като среща-разговор проведен в последния ден на януари. На
поканите се отзоваха около
30 души. Всеки от присъстващите подари нова книга от
различни жанрове и с различна тематика. Секретарят
на читалището - Галина Борисова, връчи на дарителите

Удостоверения за дарение, а
децата от клуб „Родинолюбие“
под ръководството на библиотекаря Атанаска Ченева
поздравиха със стихчета за
книгата всички присъстващи.
Сред дарителите бяха Еда

Самиева - зам.-кмет на Община Ситово и Гергана Георгиева - началник на ОСЗ в
Общината.
Събрани са над 40 книги,
а сред интересните заглавия
четем: „Бойко, който винаги
се завръща“ на Кристина
Кръстева; “Знакът на българина“ от Димитър Недков;
„Алманах“ - история на българщината от телевизионното
състезание „Фермата”; лирика
от Йорданка Димитрова - съвременна поетеса от гр. Силистра, детски книжки и още
много други.
Ръководството на читалището благодари за подкрепата
на г-жа Деспина Енева и всички дарители, които обогатиха
и разнообразиха библиотечният фонд!
Информация и снимки:
НЧ „Христо Смирненски 1940 г.”

общество
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Стари носии от нов румънски
музей на изложба в Тутракан

Директорът на тутраканския музей Петър БОЙЧЕВ откри
изложбата и поднесе на Аурелиян КОТОБАН
Поздравителен адрес от областния управител

от стр. 1 отсрещното през река Дунав румънско село. Той връчи поздравителен адрес до
г-н Котобан, в битието си
още изследовател и краевед, от името на областния
управител Ивелин Статев,

„Ангел Кънчев“.
Изложбата откри директорът на тутраканския музей Петър Бойчев, духовен
наставник на събрата си в

станал задочно съпричастен към изложбата. Тя
показва традиционни носии,
подсказващи общата с българите „тракийска връзка“
в начина на подготовка на
дрехите, както и в подбора
на елементи на шевиците.
На откриването присъстваха кметът на община
Тутракан д-р Димитър Стефанов, неговият заместник
в сферата на хуманитарните дейности Дарина Иванова, председателят на
Общински съвет Тутракан
Нехат Кантаров. Част от
събитието бе и етнографът от Силистра д-р Йордан Касабов. Той подари на
румънеца своята енциклоГости на откриването на изложбата бяха председателят на Българското културно
педична етнографска книга
дружество в Букурещ проф.Лука ВЕЛЧОВ и секретарят Любомир НИКОЛОВ (в средата)
„Шиковското население в
посрещнати в офиса на друДобруджа“. Не е изключено
жеството на ул. „Доамнеа“
по покана на тутраканци
№14-16.
в бъдеще време да бъде
Няколко групи, предимно
проведена своеобразна пубученици и студенти, вклюлична сказка по темата за
чително две от Тутракан
богомилството и шиковски- от СУ „Йордан Йовков” и
те традиции.
СУ „Христо Ботев”, вече са
Гости на културното събили негови гости в специбитие бяха председателят
алната разходка в сърцето
на Българското културно
на Букурещ, където все още
дружество в Букурещ проф.
има материални свидетелЛука Велчов, който издаде
ства за присъствието и
нова книга за българските
дейността на българите в
„потайности“ в румънскакрая на 18 и в десетилетита столица от времето
ята през 19 в. преди форна Възраждането и след
мирането на румънската
това, заедно със секретаря
на дружеството Любомир състващите да посетят и вещ гид интересни места, държава.
Йордан ГЕОРГИЕВ
Николов. Проф. Велчов не Букурещ, за да видят чрез свързани с българската
пропусна да покани при- неговия поглед на уникален история, както и да бъдат

Българи и румънци на
храмовия празник в с.Варненци

Леда Милева:

Учете децата да обичат книгите

ло-Червенска митрополия, а от
2001 г. до 2013 г. - на Русенска
митрополия.
Последната литургия в тази
църква, като митрополит, Неофит отслужи на 10 февруари
2013 г. , а две седмици по-късно
- на 24 февруари, той бе избран
за Патриарх.
Русенският митрополит Наум
за първи път служи в храм „Св.
Харалампий” на 10 февруари
2015 г.

Калина ГРЪНЧАРОВА
рамов празник отбеляза на 10 февруари православната църква "Св.
Харалампий" в тутраканското
село Варненци. Света литургия
отслужи Русенският митрополит
Наум в съслужие със свещеници
от епархията и от съседна Румъния - от Кирнодж и Олтеница.
Осветен и благословен бе медът на производители от района.
Председателят на църковното настоятелство в Кирнодж
Аурелиян Котобан подари на
митрополита икона и евангелие
на гръцки и румънски език. Подаръци за празника на пчеларите
той връчи на кмета на община
Тутракан д-р Димитър Стефанов
и на кметския наместник на с.
Варненци Снежана Михайлова.
На литургията присъстваха
също председателят на Българското културно дружество в
Букурещ проф Лука Велчов и
секретарят на дружеството Любомир Николов.
Историята сочи, че в храм
„Св.Харалампий” в с.Варненци

Х

неведнъж
Света Божествена литургия
е служил сегашният български патриарх Неофит в
качеството си
на митрополит – от 1994
г. на Доросто-

а 5 февруари се навършиха 100 години
от рождението на
поетесата Леда Милева
- автор на любимото на
всички деца стихотворение „Зайченцето бяло”. По
този повод Детски отдел
на библиотеката при НЧ
"Н.Й.Вапцаров-1873” - Тутракан организира в ДГ "Славянка" литературно утро с
децата от всички групи в
градината.
Участие взеха читателите на библиотеката и
възпитаници на детското
заведение - Никол Атанасова и Йоанна Иванова,
които прочетоха прекрасните приказки "Работната
мецана" и „Бяла приказка",
задаваха гатанки от Леда
Милева, а библиотекарят
Стефка Капинчева разказа
на малчуганите за приказките - какво научаваме от
тях, прочете им и хумористични стихотворения.

Н

За всички присъстващи
срещата с творчеството
на Леда Милева беше много
интересна и забавна.
С детските стихове и
приказки на писателката
са отраснали не едно поколение българи. „Иска ми се
стихотворенията, които
пиша, да направят децата
мъничко по-умни, по-честни,

по-добри. Да им дават сили
за борба срещу грозното, за
да побеждава красотата…
Научете децата от малки
да запомнят, че не е толкова важно колко книги са
прочели, а какво са научили
от тях“ – думи на Леда
Милева.
Информация и снимки:
Детски отдел

общество
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С 38 обекта участва Силистренска
област в онлайн регистър на
Министерството на туризма
Община Кайнарджа също предлага богат набор от туристически
обекти: православна църква „Света
Троица“, Комплекс „Кючук-Кайнарджанска чешма“ с екопътека,
открита сцена, парк, Туристически
посетителски център с експозиция
и паметници на Екатерина Велика,
Граф Пьотр Румянцев, паметници
на загинали във войните през 20
в.“ и на загиналите по време на
румънската окупация през 20 в.,
Войнишки паметник, Православен

38 са обектите в Силистренска
област, поместени в онлайн регистъра на туристическите атракции
на Министерството на туризма.
Регистърът разполага с над 3 300
туристически обекта в страната,
като е посочена връзка с „Уикипедия“ и „Google“. В регистъра
са представени обекти от област
Силистра, посочени от съответните
общини.
Шест са обектите в община
Силистра: археологическата и
етнографската експозиция при
Регионалния исторически музей,
Римската гробница, крепостта
„Меджиди табия“, Природонаучният музей при Биосферен парк
„Сребърна“, Националният археологически и архитектурен резерват
„Дуросторум-Дръстър-Силистра“.
В община Тутракан туристите
посещават 5 забележителности –
Архитектурния ансамбъл „Рибарска махала“, Музея на дунавския
риболов и лодкостроене, Истори-

ческия музей, Античната крепост
„Трансмариска“, Мемориалния
комплекс „Военна гробница – 1916
г.“ край с. Шуменци.
Най-малката община Алфатар
има най-много обекти в онлайн
регистрацията: в града – православните храмоме „Свети Георги
Победоносец“ и „Света Троица“,
Добруджанската къща с етнографска експозиция, в общината
– група от 5 могили, късноантична
крепост, Защитена местност „Каракуз“, късноримско и средновековно селище и скални манастири,
в село Васил Левски - къщи „Тодор
Арпаджиев“, „Пеньо Пенев“ и
„Стоян Куртев“, къща „Димитър
Надков“ в село Кутловица.
Община Ситово предлага 3 забележителности: Добруджанска
къща и Гарвански блата в село
Гарван; местността „Див божур“ и
„Острата канара“ с образа на Христо Ботев – между селата Любен и
Добротица.

Близо 13 000 безработни ще започнат работа
по Националния план за действие по заетостта
Правителството прие Националния план за действие по заетостта
за 2020 г. В него се предвижда
12 918 безработни да започнат
работа по програми и мерки, а над
11 824 лица да бъдат включени в
обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда.
Предвидени са средства за обучение по ключови компетентности на
1 200 заети лица в средни, малки
и микро предприятия. Финансирането на заложените дейности
ще бъде в рамките на утвърдените
средства от държавния бюджет
за активна политика на пазара на
труда - 73 млн. лв.
В резултат от реализирането
на заложените в плана действия,
програми, проекти и мерки през
2020 г., се очаква коефициентът
на безработица да се понижи до
4.1 %, а заетостта във възрастовата
група 20-64 години да достигне
75%.
Трудовите възнаграждения на
включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с
минималната работна заплата,
която от началото на 2020 г. е 610
лева при пълен работен ден. През
настоящата година се увеличава
субсидирането на средствата за
трудово възнаграждение - от 450
лв. на 500 лв. месечно за наемането на едно лице по мерки от Закона
за насърчаване на заетостта. При
осигуряване на работа на безработни с виеше образование ще се
субсидират 550 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата

част от трудовото възнаграждение
ще се осигурява от работодателя.
Повишават се и средствата
за започване на самостоятелна
стопанска дейност от безработни
лица, регистрирали микро предприятие. Те ще могат да получат
до 4000 лв. съобразно одобрения
бизнес проект, което е с 1500 лв.
повече в сравнение с предходната
година.
От 2020 г. се предвижда да се
увеличи трудовото възнаграждение на младежите включени в
програма „Старт на кариерата“ (от
650 лв. на 700 лв.); на младежките
медиатори към общините (от 680
лв. на 730 лв.); на психолозите и
мениджърите на случай (от 700 лв.
на 750 лв.); на ромските медиатори
със средно образование (от 600 лв.
на 650 лв.); на ромските медиатори
с виеше образование (от 650 лв. на
700 лв.) по програма „Активиране
на неактивни лица“.
През 2020 г., стартира изпълнението на Национална програма
„Предоставяне на грижи в домашна среда”. Програмата ще осигури
заетост на 2 400 безработни като
домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в
домашна среда. Финансирането е
в размер над 16.5 млн. лв., осигурени от държавния бюджет.
По регионалните програми за
заетост на 28-те области се предвижда през 2020 г. работа да започнат 1000 безработни, а по проект
„Красива България” ще се осигури
заетост на 230 души.

храм „Възнесение господне“ в село
Каменци, Скални светилища и
пещери край село Войново.
В община Дулово туристите
могат да посетят храма „Георги
Победоносец“ и Историческия музей, Алианския храм тюрбе в село
Черник, Аязмото край село Руйно,
мраморна колона с арабски надпис
от 1253 г. в село Грънчарово.
Община Главиница предлага
само блатото с бели лилии край р.
Дунав при село Малък Преславец.

Стартира Националният етап
на 49-я Международен
епистоларен конкурс на
Всемирния пощенски съюз
„Български пощи“ ЕАД
обявява стартирането на
националния етап на 49-ти
международен епистоларен
конкурс за млади хора на
Всемирния пощенски съюз
и ЮНЕСКО. Темата за 2020
година гласи: „Напиши послание до възрастен човек
за света, в който живеем“.
В конкурса могат да
участват само деца на
възраст до 15 години. Международното бюро на ВПС
не приема съчинения, изпратени от училища или
физически лица.
Всяка от допуснатите
до конкурса творби трябва
да отговаря на определени
условия, които са публикувани на сайта на „Български
пощи“ ЕАД.:

Желаещите да участват
в конкурса могат да изпратят своите съчинения не
по-късно от 20 март 2020
година на адрес: „До РУ на
„Български пощи” ЕАД, За
49-ти Епистоларен конкурс“.
Победилото в националното класиране писмо ще
бъде преведено и изпратено
до ВПС за участие в 49-я
международен епистоларен
конкурс за надпревара с
другите национални победители.
Отличените творби и
участници, както и съчинението спечелило първа
награда, ще бъдат публикувани на официалната
интернет страница на
„Български пощи” ЕАД.

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание

13 - 19.02.2020 г.

От 1 до 3 май 2020 г.

Екскурзия до Белград
3 дни /2 Нощувки/
Програма
1-ви ден: Отпътуване на 01.05. /петък/ 06.00 ч. от
Тутракан – Русе към Белград. Пристигане в Белград.
Настаняване в хотела. Свободно време. Нощувка.
2-ри ден: Закуска. Панорамна обиколка с автобуса
с местен екскурзовод (минимум 1,5 ч): площад "Теразие"; Националното събрание (Скупщина); улица "Крал
Милан"; площад "Славия"; катедралният храм "Св.
Сава” - влиза се в храма; булевард "Крал Александър";
площад "Никола Пашич"; площада на Републиката,
улица "Княз Михайло" до крепостта "Калемегдан" –
пешеходна разходка в крепостта.
По желание разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав - при подходящи атмосферни условия. Свободно
време. По желание и предварителна заявка - вечеря
в традиционен сръбски ресторант на бохемската
улица "Скадарска”. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. 7:30 ч. отпътуване за България
по живописния път по протежение на Дунав към пролома Железни врата. Преминавайки 2 852 километра
през Европейския континент, река Дунав пресича
10 държави и навсякъде се плъзга спокойно покрай
плодородните си брегове. Единственото място,
където ясно може да се види мощта на реката е
проломът Железни врата - най-голямата речна клисура в Европа с хилядолетна история. Фотопауза при
водноелектрическа централа "Джердап" – първата
електроцентрала на река Дунав, открита през 1972
г. и оставаща и до днес една от най-големите в
Европа. Отпътуване за България през Румъния.
Пристигане късно през нощта.
ЦЕНА: 255 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания, пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 2 или 3* в Белград
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената НЕ включва:
- Вечеря в традиционен сръбски ресторант при
мин. 20 туристи - 45 лв.
- Разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав при минимум 20 туристи - 26.00 лв.
- Входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, посещавани по желание
Валутен курс: 1 евро = 118 ср. динара Часово
време: България 12:00 ч.; Сърбия 11:00 ч.
Необходими документи: Лична карта или международен паспорт с актуалност минимум 6 месеца
след датата на влизане в страната.
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0895 425453

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, 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

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: office@air-bg.org
www.aip-bg.org

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
0866 60617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
0866 6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
0866 6 36 36 - Автогара Тутракан
0882 884 071 - Техн.ръководител ВиК-Тутракан

хоби
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сМЯх

Възрастен руснак разказва на
ученици спомени, за битката при
Курската дъга: - От ляво немци,
мамка им. От дясно немци, да
им го начукаш. Патрони - кур. За
ядене - лайна.
От задните чинове се чува възхитен глас: - Ех, че памет!

Много обичам видео клипчета
от рода на:
- "Кученце за пръв път в живота
си вижда сняг;"
- "Дете за пръв път в живота си
вижда сняг;"
- "Общината за пръв път в живота си вижда сняг!"

- Милооо, дефектните презерС кола ходят на фитнес, за да
вативи от сутринта са на дивана! карат колело...
- Абе, престани да викаш така на
децата, имат си имена.
- Виж, сърничка! - каза тя.
А, аз погледнах замислено коНа регистратурата в болница: - зата в зоопарка и разбрах, че е
Тука ли съобщавате резултатите? прекалено гражданка за мен…

Забавна астрология

Водолей

СУДОКУ

- Защо плачеш?
- Да.
- Казаха ми че съм дебела.
- Как свършиха снощи Барсело- Глупости, взимай два стола и на - Реал Мадрид?
сядай при нас...
Учителката говори на първок- Вика ми: "Стара си!"
ласници:
- Ей, алоооу... Кат` та гледам и
- Който се учи за 5-ци и 6-ци,
ти няма са свариш в първата вода! ще попадне в рая, а за 3-ки и
2-ки - в ада!
- Госпожо, повярвайте ми! Не
Плах гласец от последния чин:
съм пиян, а Вие наистина сте мно- - А има ли шансове живи да заго, много красива!!!
вършим училище?
- К'ва госпожа, бе?!? Аз съм
катаджията!
Айше, качена отзад на мотора,
крещи в ухото на Хасан:
Илиенци. Питам един китаец: - Хасанеееее, спри туй парно, чи
Наистина ли имате Корона вирус? ми сгоряха петите, бе.
- Имаме... Тлиийсе лева...
Не мога да разбера как едно
Двама кривогледи се сблъскали време жените са участвали в неми
на улицата:
филми...
- Що не гледаш къде ходиш, бе?
- А ти що не ходиш, където
Остарял си, когато от сняг не
гледаш?
правиш снежен човек, а драма...
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Работа
Дом за стари хора – Тутракан
търси да назначи медицински сестри.
За допълнителна информация:
0877902763

Храни
Храни съдържащи магнезий,
калций, натриев хлорид (готварска сол). Моркови, салати, чушки,
тиквички, зеле, листни зеленчуци, картофи, керевиз, червено
цвекло, ряпа, грах, брюкселско зеле. Киви, ананас,
кайсии, праскови, грозде, бъз, малини, френско грозде,
боровинки. Черупкови плодове, бобови храни. Зърнени
храни (ечемик, соя, кафяв ориз, ръж) и техните кълнове,
ръжено брашно, трици. Растителни мазнини – зехтин,
сусамово, соево, орехово, тиквено олио, сусамов тахан.
Работа
Области: наука, научноизследователска дейност,
компютри и интернет, електричество, авиация, фотография, астрология, астрономия, космически изследвания, телекомуникации.
Професии: изобретател, компютърен специалист,
програмист, фотограф, електротехник, астролог, учен,
радиотехник.
Известни личности
Владимир Димитров (Майстора), Стефан Стамболов,
Атанас Буров, Христо Стоичков, Ванга, Моцарт, Шуберт, Менделсон, Мане, Моне, Байрон, Стендал, Чехов,
Ромен Ролан, Жул Верн, Чарлз Дикенс, Жорж Сименон,
Галилео Галилей, Николай Коперник, Чарлз Дарвин, Менделеев, Томас Едисон, Лагранж, Томас Мор, Борис Елцин.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

Търся квартира
Младо семейство търси квартира под
наем в Тутракан, без хазяи.
За допълнителна информация:
0885 215 678
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тАМ, КрАЙ реКАтА...

Активен творчески
сезон в с.Коларово

13 - 19.02.2020 г.

поетично
Анка
КОЗАРЕВА,
гр. Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
италището е мястото,
което събира млади и
стари в село Коларово.
Новият творчески сезон в НЧ
„Св.Св.Кирил и Методий –
1942 г.” започна, а с него и
репетициите на самодейните
състави.
Ертан Рафи е ръководител
на Вокалната група за автентични турски народни песни.
Жените с удоволствие идват
на репетициите и амбицирано
разучават песните. Разбира
се, спомнят си и за детските
години, и за песните, които
тогава са пели.
Пенка Димитрова води два
самодейни сасътава - Група
за автентични български народни песни и танци и Детска
вокална и танцова група със
същата насоченост. При репе-

Ч

тициите те използват „Самоучител за автентични български народни песни и танци” от
Национален Фолклорен Ансамбъл "Българче", осигурен
от спонсора на читалищната
дейност - Людмил Егов.
Г-н Егов подари на културната институция и компютри,
които са в помощ на Школата
по изобразително и приложно изкуство с ръководител
Лорета Станева. При провежданите занятия те използват
специализирана компютърна
програма за изобразително
изкуство.
Читалището в с. Коларово е активен организатор и
на честването на различни
годишнини и празници. Найблизкият е Трифон Зарезан
и веселие по този повод те
организират на 14 февруари.

Зимно, февруарско...
Вятър февруарски се рее и вее,
песничка зимна яростно пее.
Навред танцува и лудува,
кавали чудни надува.
Снежинките палаво гони.
Люлей посивелите клони.
Прогони под стрехите птичките.
Разлюля без милост и тревичките.
Кани снежинките в небесата
с юрганче от пух да покрият земята.
Не спира вятърът. В тъмнината
с леден дъх погали и реката.
Игриво разлюля водите.
Заиграха буйничко вълните.
Раздвижиха се, зашумяха,
танц с двата бряга завъртяха.
И коминчетата щуро запушиха,
благата вест щом научиха.
Малък Сечко Февруари вредом шета,
обикаля градове, села, полета
и напомня, че дошло е време
земята животворна влага да поеме.
Да оцелеят посевите, житата.
Да има храна за децата.

Неустоимо кафе
и превъзходни кроасани

Фризьорски салон "Guli Style"
Тутракан, ул."Ана Вентура" №8

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

За записване:

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

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за наградата Лодка, 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 26.12.2020
г. 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

14 февруари - Марин ДРАГАНОВ, Председател на Пен- Община Тутракан
18 февруари - Хасан ХАСАН, Гл.спец. "Европроекти и
сионерски клуб №1, Тутракан
17 февруари - Диляна СТЕФАНОВА, Школа по китара, програми", Община Главиница
20 февруари - Веска КИРИЛОВА, Ст.спец. "АФО", КметНЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
ство с. Богданци, община Главиница
17 февруари - Невена СТОЯНОВА, гр.Тутракан
18 февруари - Нора ДРАГАНЧЕВА, Ст.експерт ГРАО,

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