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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 40

Година LI
19 - 25 октомври 2012 г.
В Тутраканска община:

1000 декара мери и пасища
се ползват неправомерно

Калина ГРЪНЧАРОВА
ъс свое решение от
27 септември т.г Общински съвет-Тутракан възложи на кмета на
общината да организира

С

проверка на всички имоти – публична общинска
собственост, с начин на
трайно ползване „пасища
и мери”, за установяване
неправомерното им полз-

ǲȘȈșȐǲȖșȚȈȌȐȕȖȊ
ȗȈȒȍȗȖȉȍȌȐȚȍȓ
Пламен Димитров е втори, а при
жените Димитрина Димитрова
е трета

ване. А то е налице поне
от двадесет години, но
тихомълком е отминавано
от всички управляващи.
Все в тази връзка, общинските съветници решиха земеделските стопани, които са признали
извършените от тях нарушения, изразяващи се
в неправомерно ползване
на имоти или части от
тях – публична общинска
собственост и желаят да
приберат добитата от същите земи реколта, следва
да заплатят на Общината обезщетение в размер
50,00 лв./дка. В случай, че
земеделският стопанин не
изпълни задължението си по
обезщетяване ще му бъде
съставен акт за административно нарушение по
Закона за собствеността
и ползването на земедел-

ските земи и да му бъде
наложено административно
наказание – глоба, а неправомерното ползване да
бъде прекратено по реда на
чл. 34 от ЗСПЗЗ.
Комисията включваща
представител от Дирекция
„Общинска собственост и
стопански дейности”, кмет
или кметски наместник
на съответното населено
място и експерт – правоспособно лице за извършване
на трасиране, означаване
и координиране на границите на имотите, в случая
– от фирма „Геотренд”,
вече изпълни вменените си
задължения и за резултатите от проверката разговаряме с инж. Кремена
ЙОРДАНОВА, мл. експерт
„Управление на нежилищни
имоти” в общинската администрация:
на стр. 3

Цена 0.50 лв.
Община Главиница,
област Силистра

ПРОГРАМА

Седмица на гр. Главиница
22.10.2012 г. (понеделник)
10:00 часа – Откриване на Седмицата на града
- Изложба от рисунки, есета и стихотворения на
тема: „Главиница – моят любим град”
- Кулинарна изложба
Място: Ритуална зала на Обреден дом
18:30 часа – Театрална постановка „Убий досадника”
Място: НЧ „Христо Ботев – 1940”

23.10.2012 г. (вторник)
14:00 часа – „На чаша чай” с историята на моя град
- „Главинишка приказка” – среща на три поколения
Място: Пенсионерски клуб „Младост”
15:00 часа – Спортен празник: волейболна среща
между средношколци и отбор на преподавателите на
СОУ „Васил Левски”
Място: Спортната зала

24.10.2012 г. (сряда)
15:00 часа – Футболна среща: „Левски 96” (Главиница) – „Светкавица” (Търговище)
Място: Спортен комплекс
15:00 часа – Рисунка на асфалт с участието на
деца от ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Главиница
и ученици от начален курс на СОУ „Васил Левски”
Място: Централен площад
18:30 часа – Връчване на награди от кмета на
Община Главиница
Празничен концерт с участието на самодейни колективи и танцов ансамбъл “Ритъм” – Силистра с
ръководител Росен Атанасов
Място: НЧ „Христо Ботев – 1940”

26.10.2012 г. – Димитровден, Празник на града
(петък)

От Полицията предупреждават:

Нови похвати
за измами!

ъзрастна семейна двойка от село Коларово, община
Главиница, е била измамена на 17 октомври да даде
спестяванията си от 1000 лв. на неизвестен мъж.
Измамникът се представил за държавен служител и заблудил 86-годишните старци, че в страната се провежда
подмяна на паричните знаци. Хората извадили спестените си 1000 лв. и му ги дали. По-късно през деня, след
като осъзнали заблудата, сигнализирали в полицията.
По случая се извършва проверка от служители на
РУ „Полиция” - Тутракан. Оттам отново напомнят на
гражданите никога и по никакъв повод да не дават пари
на непознати лица. Преди да предприемат каквато и да
било, да потърсят връзка с близките си или с полицията
на тел.112.

В

09.00 часа – Празнична литургия и празничен водосвет за здраве и благоденствие
Място: Църковен храм
”Св. Вмк Димитрий Солунски”
12:30 часа – Курбан за здраве
Място: Сватбена зала
14:00 часа – Празнична сесия на Общински съвет
- Главиница
14:30 часа – Празничен коктейл
Място: Заседателна зала на Общински съветГлавиница

27.10.2012 г. (събота)
10:00 часа – Традиционен мотокрос „Главиница`2012”
Място: Мотописта
15:30 часа – Народно веселие с участието на народната певица Валя Балканска
Място: пред сградата на Общината

Абонамент'2012
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 25,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника и в пощенските станции.
на стр. 8
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ДПС се готви да управлява в следващия мандат
НОВИНИ
ПОДГОТОВКА ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН
Открита е процедура за избор на изпълнител за
зимното поддържане на общинската пътна мрежа
и на улиците в Тутракан за настоящия зимен сезон,
информира зам.-кметът Милен Маринов.
За първата обособена позиция - зимно поддържане на
общинската пътна мрежа, допустимата максимална
стойност на поръчката е 50 хил.лв., а за втората позиция - зимно поддържане на улиците в Тутракан – 30
хил.лв. Така се формира общата прогнозна стойност
от 80 хил.лв. без ДДС.
Срокът за получаване на документацията за участие е до 2 ноември т.г., а за получаване на офертите
в общинската администрация – до 9 ноември.
ЩЕ БЪДАТ РЕМОНТИРАНИ ПОДПОРНИ СТЕНИ
Приключи процедурата за инженеринга на проекта
за ремонт на двете подпорни стени в Тутракан по
улиците „Александър Стамболийски” и „Димитър Благоев”. Един участник се е явил – ДЗЗД Тутракан 12”,
уточни зам.-кметът Милен Маринов. След отваряне
на ценовата оферта, комисията е взела решение за
фирмата-изпълнител и е изпратила покана за сключване на договор.
Инженерингът включва проектиране и строителномонтажни работи и е на стойност 178 хил.лв.
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБС-ГЛАВИНИЦА
Областният управител на Силистра Николай Димов
е върнал решение на Общинския съвет в Главиница за
възлагане на обществен превоз на пътници, съобщиха
от пресцентъра на областната администрация.
В мотивите му са отбелязани някои нормативни
пропуски. Сред тях са липсата на алгоритъм за оценка
и класиране на кандидат-превозвачите, неяснота при
комбиниране на линиите, непълно разписание и др.
Препоръчано е прецизиране на критериите за избор
на изпълнител, определяне на срока на договора с
общината и утвърждаване на проект на договора.
Областният управител Николай Димов напомня, че
срокът за повторно обсъждане на транспортния конкурс е 14 дни след връщането на решението, добавиха
от пресцентъра.
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА МГЕРБ
Членове на младежката организация на ГЕРБ-Тутракан разпространиха вчера в града специално изработена брошура относно трафика на хора. Поводът
за акцията е Европейският ден за борба с трафика
на хора, който бе отбелязан същия ден - 18 октомври.
Информационната кампания е организирана от
МГЕРБ съвместно с Националната комисия за борба
с трафика на хора, чиито председател е Вицепремиерът и министър на вътрешните работи г-н Цветан
Цветанов.
IN MEMORIAM
На 14 октомври т.г на 78-годишна възраст ни напусна Енчо Йорданов. Дългогодишен директор на СОУ
„Йордан Йовков”, преподавател по история и краевед,
той ще бъде запомнен от всички като ерудит в своята област, професионалист и добър човек.
Поклон пред паметта му.
КРИМИНАЛЕ
Къща е горяла през нощта на 17 октомври в село
Шуменци. Сигналът за произшествието е получен в
00.35 часа. Изгорели са около 110 кв.м покрив, имущество, врати и прозорци. Огънят е потушен от
дежурен екип на тутраканската противопожарна
служба. Причините за пожара се изясняват.
Късо съединение довело до пожар в къща в село
Сокол вчера около 05 часа на 11 октомври. Изгорели
100 кв.м от покрива, преди огнеборци от Противопожарния участък – Главиница да потушат пожара.
Спасена е останалата част от къщата и имущество.
Същия ден са горели и сухи треви и храсти край
Старо село. Няма материални загуби.

Незабравка КИРОВА
ДПС се готви за парламентарните избори догодина и се готви
да управлява със самочувствие,
заяви в Силистра зам.-председателя на парламентарната група на
партията и член на Централното
оперативно бюро Камен Костадинов.
Сътресение в ДПС няма, няма
и отлив на членска маса, заяви
още народният представител от
Силистренски регион. Според него
организацията е в добра кондиция
и не може да се говори за проблеми на национално ниво. Залагат
се високи цели за следващите
парламентарни цели – поне над
600 000 гласа.
Камен Костадинов направи
изявление пред медиите по повод
взетото късно в събота вечер (13
октомври) решение насрочената
за следващия ден областна отчетно-изборна конференция на
Движението за права и свободи
в Силистра да бъде отложена за
края на месец ноември.
Решението на областното ръководство е получило и благослови-

ята на председателя на партията
Ахмед Доган.
Причината за отлагането е липсата на обща визия на организацията в Силистренско. При обсъждането в оперативното бюро се е
стигнало до извода, че е нужно
още малко време, за да приключат анализите, на случилото се в
последните три години в местните
структури. Визира се загубата на
местните избори от кандидати на
ЕНП в общини, които до скоро се
смятаха за бастион на ДПС, заради
наличието там на твърд електорат.
Кметове издигнати от партията
на Мария Капон и Касим Дал, и
подкрепени от ГЕРБ поеха управлението на Дулово и Главиница.
Оставка през февруари като
областен лидер на ДПС подаде
и народният представител Гюнай
Сефер, който повече от осем години бе начело на организацията.
Неговото място като временно
изпълняващ длъжността зае Насуф Насуф, два мандата кмет
на Главиница, а сега общински
съветник.
Отлагането на конференцията

остане Насуф Насуф или да е човек от Дуловска община, откъдето
са били и почти всички досегашни
партийни лидери, участници в
държавното управление /Гюнер
Рамис – зам.-министър в МДААР
в предишния мандат/, а и депутати
сред които Юксел Хатиб в 40-то
НС, и Гюнай Сефер и д-р Митхат
Табаков в настоящия парламент.

Молби за помощи за отопление Одобрени са схемите за
се приемат до края на октомври национални доплащания за 2012 г.
Калина ГРЪНЧАРОВА
о края на м. октомври
продължава приемът
на молби-декларации
за целева помощ за отопление през настоящия
отоплителен сезон. До средата на месеца в Дирекция
„Социално подпомагане”
- Тутракан са постъпили
671 молби от цялата община, одобрени са 556, отказ
са получили 67 лица, а 48
молби предстои да бъдат
разгледани, информира директорът Идает Топал.
Причините за отказ обикновено са едни и същи,
уточни още тя - средномесечният доход на лицата и
семействата за предходите 6 месеца преди месеца
на подаване на молбатадекларация е по-висок от
диференцирания минимален
доход за отопление, който
се определя индивидуално

Д

по определени критерии –
дали молбата е от едно
лице или семейство, дали
е от лице с увреждане,
възрастта на лицето и др.
Когато лицата и семействата са прехвърляли
чрез договор за дарение
собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/
или идеални части от тях
през последните 5 години
нямат право на помощ за
отопление.
За община Главиница цифрите сочат, че са подадени 787 молби-декларации,
от тях са одобрени 586
бр., а отказ е регистриран
при 113 бр. Останалите 88
молби са в процес на обработване.
Общата сума за петте
месеца на отоплителния
сезон – от 1 ноември т.г до
31 март 2013 г., е 328,60 лв.

инистерският съвет одобри схемите
за национални доплащания на хектар земеделска земя, за тютюн, за
крави с бозаещи телета, за
говеда и биволи и за овцемайки и кози-майки.
Земеделските производители ще се подпомагат на
хектар земеделска земя (с
изключение на площите, заети с винени сортове лозя,
тютюн и постоянно затревени площи); за тютюн - въз
основа на средногодишното
количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по
сортови групи през референтен период 2007-2009 г.
размерът на помощта ще
се определя на кг изкупен
тютюн по сортови групи
през референтния период;
за животни:
ÛÅË»½ÃÛÌÛ¼ÉÂ»ÀÔÃÛÍÀÆÀта - за най-малко 5 крави с

М

бозаещи телета в стопанство, което не притежава
индивидуална млечна квота;
Û¾É½À¿»ÛÃÛ¼Ã½ÉÆÃÛ ÛÂ»ÛÇÃнимум 10 говеда или бивола,
които са били отглеждани
в стопанството към 28
февруари 2009 г.;
ÛÉ½ÑÀ Ç»ÄÅÃÛÃÛÅÉÂÃ Ç»ÄÅÃÛ
- за минимум 50 и повече
овце-майки и кози-майки
(заедно или поотделно), отглеждани в стопанството.
С решението на МС се
определят и средствата
за национални доплащания
по схемите за крави с бозаещи телета, за говеда
и биволи и за овце-майки и
кози-майки в общ размер до
101 млн. лв. За хектар земеделска земя и за тютюн
националните доплащания
са в рамките на средствата, включени в план-сметката на ДФ „Земеделие” за
“ТГ”
2013 г.

По-високи цени на тютюна?
ените на тютюна ще скочат с между 10-20%
тази есен, прогнозират производители. Заради
значително по-слабата реколта, прогнозите са
за по-голямо търсене.
След като тези дни стана ясно, че няма заплаха за
производството на ориенталски тютюн у нас, днес
тревогата на стопаните е на каква цена ще продадат
продукцията си тази година. Поради конкуренцията на
пазара, търговците все още не обявяват ценови нива.

Ц

Дарителството в нашето съвремие Поскъпва цената на
питейната вода?
У

важаеми съграждани,скъпи ученици, почитатели
на библиотеката и хубавите книги!
Обръщаме се към Вас, за да Ви поканим да
разгледате на 25 октомври (четвъртък) от 16.30
часа в залата на НЧ ”Н.Й.Вапцаров” една уникална и
великолепна колекция от книги. Тя е уникална и безценна, защото съдържа книги от 18-ти и началото на
19-ти век. Съдържа 294 тома литература, от които
има и на румънски език – от всички области на бита,
живота и културата на хората от далечното минало.
Колекцията е в нашата библиотека, благодарение на
един родолюбив тутраканец, който успял да съхрани
цялото това книжно богатство през годините и той
се казва - Никола Керемедчиев.
Много са дарителите през годините, които направиха своя дар за библиотеката, на които искрено
благодарим!
Каним на срещата всички, които са дарили или искат
да дарят хубава книга на библиотеката и тези, които
искат да се докоснат до стара и безценна книга, да
разгледат цялата уникална колекция!

в Силистра не е прецедент, заяви
още Камен Костадинов и отрече
да има конфликт. По-скоро има
въпроси, на които не всички са си
отговорили, допълни Костадинов.
Усилено обаче сред членовете
и симпатизантите на Движението
се говори, че основният спор е
именно около това, кой да оглави
ДПС в областта – дали на поста да

"ВиК“-Силистра е сред седемте
водни дружества в България, които
са поискали увеличение на цените
на питейната вода. Всички те настояват за повишение от 3 до 9%, като
повечето от тях не са променяли
цените на водата от близо 3 години.
На открито заседание Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР) вече разгледа
направените предложения. Дали
поскъпването ще стане факт ще
стане ясно в края на месеца, когато
енергийният регулатор трябва да
се произнесе. Ако бъдат приети,
новите цени на водата трябва да
влязат в сила от 1 ноември.
Искане за поскъпване е направе-

но за Кърджали, Перник, Силистра,
Търговище, Ямбол, Исперих и Софийска област. Сега в тези райони
цената на кубик се движи между
1.03 лева и 2.09 лева.
Основната причина за исканото
поскъпване са по-високите цени
на електроенергията. Всички управители на „ВиК“- дружествата се
оплакват от огромните кражби на
питейна вода в страната.
В момента жителите на Силистренска област плащат по 1.82 лв.
без ДДС кубик питейна вода, като
към тази сума се добавят 0.11 лв.
за отвеждане на отпадъчни води.
С начислено ДДС кубик вода в
момента струва 2,31 лева. “ТГ”

Категорични са обаче, че водещо при определянето й
ще е качеството на суровината.
Изкупната кампания в страната ще стартира до
месец. Дори цените на тютюна да са по-високи, производителите не очакват поскъпване на цигарите
за крайните потребители. Причината за това е, че
най-голяма тежест при формирането цената на кутия
цигари имали данъците и акцизите, а не стойността
на суровината.
“ТГ”

Учене през целия живот
дногодишен проект на
образователното министерство по линия
на програмата „Учене през
целия живот” стартира
през м. март т.г. наречен
NELLII (Национална мрежа за
инициативи и информация
за ефективно учене през целия живот). Целта е да бъде
създадена ефективна национална мрежа обхващаща и
свързваща формалното и
неформалното образование
на всички нива, както и други сектори като трудовата
заетост.
Във всички 28 области са
създадени Местни съвети
за учене през целия живот. От Тутракан член в

Е

Местния съвет е Стефка
Станкова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности”. Местните съвети
ще провеждат ежегодни
празници на ученето в
цялата страна, които ще
представят многообразието, ползите и удоволствието от ученето.
Фестивал по проект
NELLII ще се проведе на
20 октомври (събота) в
Силистра. В програмата
му са включени: семинар,
разходка из Дунавския парк
с гид, ден на отворените
врати на Русенския университет-филиал Силистра
и ателиета за учене на
чужди езици.
“ТГ”
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РЕГИОН

19 - 25.10.2012 г.

В Тутраканска община:

Плюс / Минус

1000 декара мери и пасища Пазарът
едно уважение
се ползват неправомерно към труда

ɢɧɠɄɪɟɦɟɧɚ
ɃɈɊȾȺɇɈȼȺ

от стр. 1 ɬɨɜɚ ɬɪɚɫɢɪɚɧɟ ɛɹɯɚ ɦɧɨɝɨ
ɞɨɛɪɟ ɩɪɟɞɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢ
Ʉɚɡɚɯɚɱɟɳɟɡɚɩɥɚɬɹɬɬɨɜɚ
ɤɨɟɬɨɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɇɹɤɴɞɟ
ɢɦɚɲɟ ɢ ɬɚɤɢɜɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɤɴɞɟɬɨɫɟɫɬɢɝɧɚɞɨɫɩɨɪɨɜɟ
ɤɚɜɝɢ ɇɚɞɹɜɚɦɟ ɫɟ ɞɨ ɤɪɚɹ
ɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɜɟɱɟɜɫɢɱɤɨɞɚɟ
ɩɪɢɤɥɸɱɢɥɨ ɢ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɞɚ
ɭɫɩɟɟɞɚɫɴɛɟɪɟɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ Ȼɹɯɦɟ ɞɜɚ ɟɤɢɩɚ ɫɴɫɬɚɜɢɯɦɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɡɚ ɜɫɹɤɚ
ɟɞɧɚɪɚɡɨɪɚɧɚɱɚɫɬɨɬɦɟɪɚ
ɢ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɢɹ ɩɨɥɡɜɚɬɟɥ
ɩɨɞɩɢɫɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɇɹɤɨɢ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɛɹɯɚ ɫɴɫɬɚɜɟɧɢ ɜ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɧɚɩɨɥɡɜɚɬɟɥɢɬɟ
ɞɪɭɝɢɛɹɯɚɧɚɩɢɫɚɧɢɜɬɹɯɧɨ
ɨɬɫɴɫɬɜɢɟɇɚɛɚɡɚɬɚɧɚɬɟɡɢ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɳɟ ɫɟ ɫɤɥɸɱɚɬ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɹ ɤɨɢɬɨ ɰɟɥɹɬ
ɞɚ ɫɟ ɭɬɨɱɧɹɬ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɚ ɋɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟɬɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚ ɱɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɫɟ ɡɚɩɥɚɬɹɬ  ɥɟɜɚ ɧɚ ɞɟɤɚɪ ɡɚ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɪɚɡɨɪɚɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɦɟɪɚɬɚ Ⱥɤɨ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟɬɨ ɫɟ ɫɤɥɸɱɢ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨ ɫɚɧɤɰɢɹɬɚ ɟ 
ɥɟɜɚ ɧɚ ɞɟɤɚɪ ɚɤɨ ɧɟ ± ɫɟ
ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɜɟɱɟɤɴɦɞɪɭɝɢɬɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɞɚɫɟɫɴɫɬɚɜɢɚɤɬ
ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɢɲɟ ɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɥɟɞ ɬɨɜɚ
ɩɪɟɡɫɴɞɚɢɬɚɦɜɟɱɟɝɥɨɛɢɬɟ
ɫɬɚɜɚɬɦɧɨɝɨɩɨɝɨɥɟɦɢɨɬ
ɥɟɜɚɁɚɬɨɜɚɤɨɝɚɬɨɝɨɜɨɪɹ
ɫ ɜɫɟɤɢ ɟɞɢɧ ɩɨɥɡɜɚɬɟɥ ɝɢ
ɫɴɜɟɬɜɚɦ ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨ ɞɚ
ɫɤɥɸɱɢɦɬɨɜɚɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɋɚɧɤɰɢɹɬɚ ɡɚ ɬɹɯ ɞɚ ɛɴɞɟ
ɩɨɦɚɥɤɚ ɢ ɧɢɟ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ ɜ
ɩɨɤɪɚɬɤɢɫɪɨɤɨɜɟɞɚɭɫɩɟɟɦ
ɞɚ ɫɴɛɟɪɟɦ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ
ɤɨɢɬɨɧɢɞɴɥɠɚɬ
 Ⱥ ɤɚɤɜɨ ɳɟ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɫ
ɬɟɡɢɢɦɨɬɢɦɟɪɢɩɪɟɡɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚɝɨɞɢɧɚ"
ɉɪɟɡɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚɝɨɞɢɧɚ

- ɄɚɤɜɨɩɨɤɚɡɚɯɚɩɪɨɜɟɪɤɢɬɟɧɚɄɨɦɢɫɢɹɬɚɜɤɨɹɬɨ
ɜɡɟɯɬɟɭɱɚɫɬɢɟ"
 ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɜɫɢɱɤɢ 
ɡɟɦɥɢɳɚ ɤɨɢɬɨ ɬɹ ɨɛɯɜɚɳɚ
ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɪɚɡɨɪɚɧɢɬɟ
ɦɟɪɢ ɫɚ ɫ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɧɚ
ɩɥɨɳ ɨɬ  ɞɟɤɚɪɚ Ɍɟ ɫɟ
ɨɛɪɚɛɨɬɜɚɬ ɤɚɤɬɨ ɨɬ ɱɚɫɬɧɢ
ɫɬɨɩɚɧɢ ɬɚɤɚ ɢ ɨɬ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ
Ɂɟɦɥɢɳɟɬɨɤɨɟɬɨɟɫɧɚɣ
ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɨɪɚɧɢ ɢɦɨɬɢ ɩɭɛɥɢɱɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɫɧɚɱɢɧɧɚɩɨɥɡɜɚɧɟÄɩɚɫɢɳɚ
ɢɦɟɪɢ´ɟɫȻɟɥɢɰɚɤɚɬɨɬɚɦ
ɨɛɳɚɬɚ ɩɥɨɳ ɟ  ɞɟɤɚɪɚ
Ɍɚɦ ɡɧɚɟɦ ɤɨɣ ɟ ɬɢɬɭɥɹɪɴɬ
ɤɨɣɬɨɟɪɚɡɨɪɚɥɦɟɪɢɬɟ±ɁɄ
Äɂɡɝɪɟɜ´
ȼɬɨɪɨɬɨ ɡɟɦɥɢɳɟ ɫ ɧɚɣ
ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɨɪɚɧɢ ɦɟɪɢ ɟ ɝɪ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɞɟɤɚɪɚɢɬɴɣ
ɤɚɬɨ ɬɨɜɚ ɛɟɲɟ ɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ ɤɨɟɬɨ ɬɪɚɫɢɪɚɯɦɟ ɫɟɝɚ
ɩɪɟɞɫɬɨɢ ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɢɬɟɩɨɥɡɜɚɬɟɥɢ
 Ʉɚɤ ɩɪɟɦɢɧɚɯɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢɬɟ"ɂɦɚɲɟɥɢɧɟɫɴɝɥɚɫɧɢɫɬɹɯ"
 Ɍɪɚɫɢɪɚɧɟɬɨ ɩɪɨɬɟɱɟ ɜ
ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟɧɚɞɧɢɁɚɟɞɧɨ ɫ ɞɜɚɦɚɬɚ ɝɟɨɞɟɡɢɫɬɢ
ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɨɜ ɢ ɘɤɫɟɥ
Ɂɟɤɢɪɢɟɜ ɨɬ ɮɢɪɦɚ ÄȽɟɨɬɪɟɧɞ´ɨɛɢɤɨɥɢɯɦɟɜɫɹɤɨɟɞɧɨ
ɡɟɦɥɢɳɟ ɢ ɪɚɛɨɬɢɯɦɟ ɩɨ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɡɚɞɚɞɟɧɚɬɚ
ɨɬ ɬɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɤɨɹɬɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɲɟ ɤɚɪɬɚ ɧɚ
ɫɚɦɨɬɨ ɫɟɥɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɦɚɥɤɢ
ɰɜɟɬɧɢ ɤɚɪɬɢ Ɉɛɢɤɨɥɢɯɦɟ
ɜɫɟɤɢ ɟɞɢɧ ɢɦɨɬ ɬɪɚɫɢɪɚɯɦɟɭɬɨɱɧɢɯɦɟɬɨɱɧɨɤɚɤɜɚɟ
ɩɥɨɳɬɚ
Ɇɧɨɝɨɨɬɱɚɫɬɧɢɬɟɫɬɨɩɚɧɢ
ɤɨɢɬɨ ɫɴɳɨ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɚ ɧɚ

ɬɴɣɤɚɬɨɢɦɨɬɢɬɟɤɨɢɬɨɬɪɚɫɢɪɚɯɦɟɫɚɫɦɧɨɝɨɫɬɪɚɧɧɢ
ɮɨɪɦɢ ɢ ɧɹɦɚ ɞɚ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɛɴɞɚɬɨɛɨɫɨɛɟɧɢɳɟɫɟɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɦɟɫɮɢɪɦɚɬɚɤɨɹɬɨ
ɬɪɚɫɢɪɚ ± ÄȽɟɨɬɪɟɧɞ´ ɋɥɟɞ
ɬɹɯɧɨɬɨɫɴɝɥɚɫɢɟɱɚɫɬɨɬɬɟɡɢ
ɢɦɨɬɢ ɳɟ ɫɟ ɨɛɨɫɨɛɹɬ ɤɚɬɨ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɢ ɧɢɜɢ ɓɟ ɫɟ
ɩɪɨɦɟɧɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨ
ɇɢɟɳɟɫɴɝɥɚɫɭɜɚɦɟɫɮɢɪɦɚɬɚ ɤɨɢ ɢɦɨɬɢ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɨɦɟɧɹɬɨɬɩɚɫɢɳɚɢɦɟɪɚ
ɜ ɧɢɜɚ ɢ ɫɥɟɞ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ ± ɩɴɪɜɨ
ɳɟɫɦɟɧɢɦɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚɨɬ
ɩɭɛɥɢɱɧɚɜɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɥɟɞɬɨɜɚɳɟ
ɫɟɩɪɨɦɟɧɢɧɚɱɢɧɚɧɚɬɪɚɣɧɨ
ɩɨɥɡɜɚɧɟɨɬɦɟɪɢɜɡɟɦɟɞɟɥɫɤɚɡɟɦɹ
Ⱥɤɨɨɛɨɫɨɛɟɧɢɹɬɢɦɨɬɟɞɨ
ɞɟɤɚɪɚɳɟɫɟɩɪɟɞɩɪɢɟɦɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɹɢɦɨɬȺɤɨɢɦɨɬɴɬ
ɟɩɨɜɟɱɟɨɬɞɟɤɚɪɚɤɚɤɬɨ
ɢɦɚɦɟ ɟɞɢɧ ɬɚɤɴɜ ɫɥɭɱɚɣ ɜ
ɫȻɟɥɢɰɚɞɟɤɚɪɚɪɚɡɨɪɚɧɚɦɟɪɚɳɟɩɪɟɞɩɪɢɟɦɟɦ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚ ɨɬɞɚɜɚɧɟ ɩɨɞ
ɧɚɟɦ Ⱦɜɟɬɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɳɟ
ɛɴɞɚɬɱɪɟɡɹɜɟɧɬɴɪɝ

ɬɹɯɧɨɬɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ
ɫɟ ɩɪɟɜɴɪɧɚɬ ɜ ɧɢɜɢ ɬɨ ɞɚ
ɫɟɨɬɞɚɜɚɬɧɚɫɚɦɢɬɟɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɢɞɚɧɟɫɟɨɬɞɚɜɚɬɧɚ
ɱɚɫɬɧɢɥɢɰɚ
ɂɦɚɲɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɟɥɚ ɤɚɬɨ
ɋɹɧɨɜɨ ɬɚɦ ɜɟɱɟ ɧɹɦɚ ɠɢɜɨɬɧɢɄɦɟɬɢɰɚɬɚɤɚɡɚɱɟɧɟ
ɠɟɥɚɟɬɟɡɢɱɚɫɬɢɞɚɝɢɨɫɬɚɜɚɦɟɤɚɬɨɦɟɪɢɌɹɩɪɟɞɥɚɝɚ
ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɜɴɪɧɚɬ ɜ ɧɢɜɢ ɡɚ
ɞɚ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɫɬɨɩɚɧɢɫɜɚɬ
ɞɚɫɟɩɨɥɡɜɚɬȼɫɹɤɨɫɟɥɨɫɢ
ɛɟɲɟɦɧɨɝɨɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɫ
ɬɨɜɚɞɚɥɢɠɟɥɚɟɬɪɚɫɢɪɚɧɚɬɚ
ɱɚɫɬ ɞɚ ɫɢ ɨɫɬɚɧɟ ɦɟɪɚ ɢɥɢ
ɧɢɜɚɉɪɢɫɚɦɚɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɡɚɩɪɨɦɹɧɚɧɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨɧɢɟɳɟɫɟɫɴɨɛɪɚɡɢɦɫ
ɬɟɯɧɢɬɟɠɟɥɚɧɢɹɧɚɫɚɦɢɬɟ
ɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɢɬɴɣɤɚɬɨɦɟɪɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢ ɬɨɱɧɨ
ɡɚɬɹɯ
ȼɤɪɚɣɧɚɫɦɟɬɤɚɢɦɚɥɢ
ɡɟɦɥɢɳɟɜɤɨɟɬɨɦɟɪɢɬɟɞɚ
ɧɟɫɚɛɭɬɚɧɢ"
 ɞɚ ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ ɫ
ȼɚɪɧɟɧɰɢɇɢɬɨɱɚɫɬɧɢɥɢɰɚ
ɧɢɬɨɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹɬɚɟɪɚɡɨɪɚɜɚɥɚ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɦɟɪɢ ɢ
ɩɚɫɢɳɚ
ɉɪɨɜɟɪɹɜɚɯɬɟɥɢɢɪɚɡ-

площадки, благоустрояване на улици и площади в населените места в община
Тутракан” вече е изтекъл
и на спечелилата фирма
„Интис” ще бъде изпратена покана за сключване на
договор.
Единадесет позиции
включва проектът, за които са заделени 370 хил.лв.
целеви средства от капиталовите разходи, уточни
още той.
В с. Нова Черна предстои

Ивайло ЙОРДАНОВ,
с. Цар Самуил

вия, никаква нормалност.
Превивал е старецът
денонощно гръб да произведе чудни домати или
чушки и трябва и на пазара да превива гръб…
Същата е картината и
на разклона до с. Цар Самуил, където от април до
ноември всеки Божи ден,
царсамуилци предлагат
продуктите на труда и
обичта си.
Настоящият кмет д-р
Димитър Стефанов при
предизборната си обиколка, обеща да изгради пазар
„на разклона" по време на
мандата си. Само, че той
нямаше как да знае, че
теренът е на Сливополска, а не на Тутраканска
община.
Цар Самуил едва ли ще
доживее свой пазар, но за
Тутракан е от изключителна важност, поне от
уважение към труда на
производителите, а и от
уважение към собствените си граждани.

Драматичен театър
"Сава Огнянов” гр. Русе
Ви кани на театралното представление

„Помощ, жена ми е луда!”
 ɑɚɫɬɧɢ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɜɚɬ ɩɪɢ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɬɨɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɦɟɪɢɬɟ"
 ȼ Ȼɟɥɢɰɚ ɨɬ ɜɫɢɱɤɢ 
ɞɟɤɚɪɚɞɟɤɚɪɚɫɚɦɨɫɚɧɚ
ɞɜɚɦɚ ɱɚɫɬɧɢ ɥɢɰɚ ȿɞɢɧɢɹ
ɢɦɚ  ɞɟɤɚɪɚ ɞɪɭɝɢɹ ± 
ȼɫɢɱɤɨ ɞɪɭɝɨ ɟ ɨɬ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹɬɚ
ȼɧɹɤɨɢɡɟɦɥɢɳɚɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɢɬɟ ɠɟɥɚɹɬ ɱɚɫɬ ɨɬ ɬɟɡɢ
ɪɚɡɨɪɚɧɢ ɦɟɪɢ ɞɚ ɫɢ ɨɫɬɚɧɚɬ ɦɟɪɢ ɢɥɢ ɚɤɨ ɫɟ ɫɦɟɧɢ

ɨɪɚɧɢɬɟɩɨɥɫɤɢɩɴɬɢɳɚ"
ȼɫɟɨɳɟɧɟɫɦɟɩɪɟɞɩɪɢɟɥɢɧɢɳɨɇɚɞɹɜɚɦɫɟɬɪɚɫɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɪɚɡɨɪɚɧɢɬɟ ɦɟɪɢ
ɞɚɧɢɞɚɞɟɞɨɛɴɪɫɬɚɪɬɢɞɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɢɦɫɬɪɚɫɢɪɚɧɟɬɨɧɚ
ɩɨɥɫɤɢɬɟɩɴɬɢɳɚɂɬɚɦɫɴɳɨ
ɞɚɭɫɬɚɧɨɜɢɦɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɢɬɟɩɨɥɡɜɚɬɟɥɢɞɚɭɫɩɟɟɦɞɚ
ɝɢ ɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɚɦɟ ɬɴɣ ɤɚɬɨ
ɬɨɜɚ ɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɉɨɥɫɤɢɹɬ
ɩɴɬɫɢɟɱɢɫɬɚɩɭɛɥɢɱɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɧɢɤɨɣɧɹɦɚɩɪɚɜɨ
ɜɴɪɯɭɬɹɯ

Сериозни ремонтни дейности
предстоят в цялата община
Д

Калина ГРЪНЧАРОВА
о края на годината
ще бъдат извършени
сериозни ремонтни
дейности както в града,
така и в населените места в общината, съобщи
зам.-кметът Милен Маринов.
Срокът за обжалване на
преминалата обществена
поръчка за „Ремонт на
сгради общинска собственост, подмяна на дограма,
реконструкция на детски

В последните броеве на
вестника се разгорещи
дискусия за необходимостта от построяването на
пазар в Тутракан.
Тутраканци имат привилегията всяка събота преди обед да купуват пресни
плодове и зеленчуци директно от производители,
каквато привилегия малцина българи имат.
Предлага се качество на
достъпни, често и много
ниски цени.
Щото какво виждаме в
големите магазини?
Ментето синоним на
алкохола в началото на
прехода се превърна в синоним за голяма част от
храните ни днес и това е
тревожно.
Колбаси с фибри, сирене с палмово масло, хляб,
който мухлясва на втория
ден.
Да се чуди човек...
Живеем в 21 век - другите скочиха от ръба на
Космоса, изпратиха цветни снимки от Марс, а ние
в България затъваме в
посредственост и фалш.
Но какво всъщност получават производителите
на малкото истински стоки в наши дни? Получават
пазар-менте. Дори липса
на пазар.
Стока натръшкана по
тротоара и никакви усло-

да бъде подменена дограмата в ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий” и ремонт на
кметството в същото
село.
Предвидени са строително-ремонтни работи
на спортната площадка
и ограда на ОУ „Стефан
Караджа” в с. Цар Самуил, ремонти и монтажни
работи на отоплителната инсталация, както и
строително-ремонтни работи във филиала на ОДЗ

„Полет” там, на площада
пред кметството и на
стадиона в селото.
В селата Търновци и
Преславци ще бъде извършен ремонт на кметствата, а в Търновци и
благоустрояване на парка
за отдих.
Соларни батерии ще
бъдат доставени и монтирани в ЦДГ „Славянка” и
ЦДГ „Патиланчо”. Пак там
ще бъдат реконструирани
и детските площадки.

от Жан Барбие
С участието на Христо Гърбов - гост
и актьорите: Яна Стефанова-Хернани, Иля
Пепеланов, Антония Чепарова-Коопманс, Петя
Венелинова, Тихомир Благоев, Борислав Веженов.
На 22.10.2012 г. от 18:00 часа
в зрителния салон на НЧ ”Н.Вапцаров-1873”
гр. Тутракан
Предварителна продажба на билети в Читалището.
Цена на билетите: 6, 8, 10 лв.

Библиотеката
при ОНЧ "Н.Й.Вапцаров-1873”
гр. Тутракан
Ви кани
Да участвате в конкурс за разказ на тема:

„И ВСЕКИ ПОМНИ ПО ЕДИН УЧИТЕЛ…”,
по повод Международния ден на учителя и Първи
ноември – Ден на народните будители. Всеки от
нас носи в сърцето си образ на свой любим учител,
помни го с паметта от детството си, юношеството „…из стръмното ръката му подал…”
„Благодарим Ви, Учители, за всичко сторено. Както за трудните и мъчителни дни, които Вие направихте по-добри,така и в хубавите и весели дни, в
които бяхте с нас и част от нас.”
Пишете ни, а ние сме помислили за изненади и
награди.
Краен срок за представяне на разказите:
23.10.2012 г.
Тел. За връзка: 60 567; 60 153;
Адрес: гр.Тутракан, пл. „Суворов” 2;
E mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg
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Предай нататък…
тълковния речник думата „дарение” означава договор, с който
едно лице - „дарител”, прехвърля веднага и безвъзмездно нещо на друго лице

Тутракан сключихме „договор” с 14 деца – децата
от Център за настаняване
от семеен тип за деца от
3 до 10 години в с. Малък
Преславец. Благодарение

децата получиха нови, топли, зимни якета, ботушки и
лакомства. Думите не са
достатъчни, за да се опише
тяхната радост, когато
получаваха подаръците,
които кметът на община
Тутракан - д-р Димитър
Стефанов, зам.- кметът
Петя Василева и служители
от Общинска администрация им раздаваха. Истината е, че това, което
най-много зарадва децата
е вниманието, което получиха и това, че разбраха, че
някой мисли за тях.
Денят, в който те получиха даренията не е случаен. 12 октомври е Денят
на българската община, а
тази година се навършват
151 години от основаването на Тутраканската
община. В този ден, ние
гражданите на община
Тутракан доказахме, че
думата „община” не е само
- „дарен”, което го приема. на всички вас, които бяхте название на институция, на
На 12 октомври т.г, ние съпричастни към кампани- административна единица,
гражданите на община ята „Предай нататък…” а че въпреки трудната

В

действителност, ние все
още сме общност.
За децата от ЦНСТ – с.
Малък Преславец бяха събрани 1724 лв., много дрехи,

книги, играчки и компютър.
По-големи суми бяха дарени
от Пламен Добрев, Любен
Драгнев, „Кати Прес” ООД,
д-р Димитър Стефанов и

Община Тутракан.
Благодарим на всички,
които подкрепиха дарителската кампания „Предай
нататък…”!

Годината на пътешествията Тутракански ученици и учители
в СОУ ”Христо Ботев”
на посещение в Унгария
П

Милена ПЕНЕВА
овече от 80 деца
от 3 и 4 клас в СОУ
"Христо Ботев", гр.
Тутракан се впускат в
своеобразно околосветско
пътешествие, "въоръжени"

с крачкомери, които ще
определят изминатото от
тях разстояние.
Те ще броят крачки в продължение на 50 дни. Всеки
ден броят на крачките,
направени от всеки един
от участниците, ще се
нанасят в специална компютърна програма.
Така децата ще
могат да направят
виртуално пътешествие до различни дестинации.
Във пътешествието с крачкомери се
включват и техните класни ръководители М. Пенева,
В. Стойкова и Д.
Маринова.
Пътешествието започва от гр.
Тутракан, а отправната точка е
Ниагарският водопад като се преминава през САЩ,
Еквадор, Венецуела, Южна Африка,
Мадагаскар, Уган-

да, Египет, Италия, Великобритания, Индия, Бангладеш, Непал, Китай, Япония,
Австралия, Нова Зеландия и
Антарктида.
СОУ "Христо Ботев" е
включено в програмата

"Глобално предизвикателство за деца". Посещавайки
забележителности в тези
страни, учениците научават географски и исторически факти, разглеждат
фотоси, усъвършенстват
езикови знания и дигитални
умения. Увличат се да се

движат все повече и повече, за да отидат по-далеч,
привикват към по-активен
начин на живот.
Световното предизвикателство за деца е здравна
програма, насочена срещу
обездвижването,
затлъстяването и
наднорменото тегло сред подрастващите. Основното
й мото е "Накарай
света да се движи!".
Целевата група са
8-12 годишни деца.
България се нарежда на второ място след Обединено
Кралство Великобритания в Европа
по активност, тъй
като 108 класа от
84 български училища са одобрени за
участие в Световно
предизвикателство
за деца през 2012
година.
Финалът на виртуалното пешеходно пътешествие ще бъде
поставен на 7 ноември. Тогава ще стане ясно и общото разстояние, изминато
от децата и известните
места по света, които са
"посетили" в рамките на
програмата.

т 1 до 5 октомври т.г
група учители и ученици от СОУ «Йордан
Йовков» посетиха унгарския
град Дебрецен. Визитата
е част от проект «Аз
съм дете и безопасният
свят е мое човешко право”
към секторна програма
„Коменски” в рамките на
програмата „Учене през
целия живот” към Център
за развитие на човешки
ресурси.
Презентация на града и

О

училището е била представена пред тях от домакините - училището партньор
Epreskerti Аltalаnos Iskola.
На работна среща в екоцентър „Езерото Тисза“
са отчетени резултатите
от дейностите по проекта
за първата година, а във
втора сесия са набелязани
сроковете и дейностите за
втория етап от проекта.
В кметството на град
Дебрецен на специална церемония са връчени серти-

фикатите на участниците.
Българската група включва
директора на СОУ „Йордан
Йовков” Соня Златарова,
Диана Цвяткова - ст.
учител по английски език,
Бисерка Симеонова – ст.
учител по биология и здравно образование и учениците
Йоана Йорданова - Х б клас,
Маринела Калчева - Х б
клас, Камен Чимидялков - Х
б клас, Мария Терзийска – IX
б клас и Петя Димитрова
“ТГ”
– VIII б клас.
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Календар на СБЖ
„Танц със смъртта” за юбилейната
читалище в село
годишнина на тутраканските театрали краси
с демографски взрив
Николинка ВЪЛКОВА
ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɬɨ ɧɚɱɚɥɨ ɧɚ ɬɟɚɬɪɚɥɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɛɟ
ɨɬɛɟɥɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɚɬɚ ɢ ɦɧɨɝɨɭɜɚɠɚɜɚɧɚ ɧɚɲɚ ɫɴɝɪɚɠɞɚɧɤɚ
Ɋɭɦɹɧɚ Ʉɚɩɢɧɱɟɜɚ Ɍɨɡɢ ɩɴɬ
ɬɹ ɢɡɦɟɧɢ ɧɚ ɤɨɦɟɞɢɣɧɢɹ
ɠɚɧɪ ɢ ɧɢ ɩɪɟɧɟɫɟ ɜ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɹɫɩɢɟɫɚɬɚɫɢÄɌɚɧɰɫɴɫ
ɫɦɴɪɬɬɚ´Ȼɥɟɫɬɹɳɚɬɚɢɝɪɚɧɚ
ɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟ ɨɬ ɬɟɚɬɪɚɥɧɚɬɚ
ɬɪɭɩɚȻɨɪɢɫɂɥɢɟɜɩɪɢɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɩɨɞɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
ɧɚ ɞɪɭɝɚ ɧɚɲɚ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɚ
ɫɴɝɪɚɠɞɚɧɤɚɐɟɧɤɚȻɨɣɱɟɜɚ
ɧɢ ɧɚɩɪɚɜɢɯɚ ɫɴɩɪɢɱɚɫɬɧɢ
ɤɴɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɧɚ ɜɟɱɟ ɯɢ-

ɥɹɞɢ ɯɨɪɚ ± ɧɚɪɤɨɦɚɧ ɜ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɩɪɨɛɥɟɦɨɬɤɨɣɬɨ
ɧɟɟɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɢɤɨɣɢɚɤɨ
ɧɹɦɚ ɩɪɚɜɢɥɧɢɹ ɩɨɞɯɨɞ ɤɴɦ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɟɰɚɬɚ ɜɦɟɫɬɨ ɞɚ
ɫɥɟɞɜɚɬ ɫɜɨɹ ɩɴɬ ɤɴɦ ɫɜɟɬɥɢɧɚɬɚ ɡɚɩɨɱɜɚɬ ɛɚɜɟɧ ɬɚɧɰ
ɫɴɫɫɦɴɪɬɬɚ
Ɇɧɨɝɨɛɪɨɣɧɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ
ɚɩɥɨɞɢɪɚ ɧɚɲɢɬɟ ɚɤɬɶɨɪɢ±
ɫɚɦɨɞɟɣɰɢȽɚɧɱɨȺɧɞɪɟɟɜɜ
ɪɨɥɹɬɚɧɚɛɚɳɚɬɚȾɢɚɧɚȽɨɝɨɜɚ±ɦɚɣɤɚɬɚɉɟɬɶɨɋɬɨɣɱɟɜ±
ɫɢɧɴɬɂɜɨɆɚɪɢɹȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
±ɜɪɨɥɹɬɚɧɚɩɪɢɹɬɟɥɤɚɬɚɦɭ
ȻɟɧɢɄɪɢɫɬɢɹɧəɤɢɦɨɜ±ɩɪɢɹɬɟɥɹɬ Ȼɨɹɧ ɋɢɦɟɨɧ Ⱦɚɧɨɜ
ɫɴɫ ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɚɬɚ ɢɝɪɚ ɢ
ɩɪɟɜɴɩɥɴɳɟɧɢɟ ɜ ɪɨɥɹɬɚ ɧɚ
ɥɭɞɢɹɂɫɭɫɏɪɢɫɬɨɫ
ɋɥɟɞɤɪɚɹɧɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ
ɤɦɟɬɴɬ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ Ⱦɢ-

Тинчер Ибрахим от Главиница с
награда за най-вдъхновено
изпълнение

ɦɹɧɚɄɚɩɢɧɱɟɜɚɤɚɬɨɢɡɤɚɡɚ
ɢɫɤɪɟɧɨɬɨ ɫɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɬɹ ɞɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɞɚ ɟ ɑɢɬɚɥɢɳɟɧ
ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɇɟɛɹɯɚɡɚɛɪɚɜɟɧɢ
ɢɩɨɜɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ
ɫɚɦɨɞɟɣɰɢ ɪɚɞɜɚɥɢ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɜ ɦɢɧɚɥɨɬɨ ± Ɍɨɞɨɪ
Ⱦɪɚɝɚɧɨɜ ɩɨɫɦɴɪɬɧɨ ɢȼɚɫɢɥ
Ɇɚɧɱɟɜɤɚɤɬɨɢɫɩɨɧɫɨɪɴɬɧɚ
ɬɟɚɬɪɚɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ±Ʌɸɞɦɢɥ
ɍɡɭɧɨɜ Ɍɟ ɫɴɳɨ ɛɹɯɚ ɧɚɝɪɚɞɟɧɢ ɨɬ ɤɦɟɬɚ ɚ ɜɞɨɜɢɰɚɬɚ
ɧɚ ɜɢɞɧɢɹ ɧɚɲ ɫɴɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
Ɍɨɞɨɪ Ⱦɪɚɝɚɧɨɜ ± Ɇɚɪɢɹɧɚ
ɩɨɥɭɱɢ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɦɭ ɤɨɟɬɨ
ɧɚɤɚɪɚ ɡɪɢɬɟɥɢɬɟ ɜ ɡɚɥɚɬɚ
ɞɚɫɟɪɚɡɩɥɚɱɚɬɡɚɟɞɧɨɫɧɟɹ
ɇɟɤɚɩɨɠɟɥɚɟɦɧɚɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟ ɩɪɟɞɢ ɜɫɢɱɤɨ ɡɞɪɚɜɟ ɢ
ɨɳɟ ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ

Йордан ГЕОРГИЕВ
ɨɜɢɹɬ ɤ ɚɥɟɧɞɚɪ ɧɚ
ɋɴɸɡɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢ ɡɚ  ɝ
ɳɟɤɪɚɫɢɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɜɪɨɦɫɤɨɬɨ ɫɟɥɨ Ƚɨɥɟɲ ɨɛɳɢɧɚ
Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ ɤɨɟɬɨ ɜ ɩɪɟɛɪɨɹɜɚɧɟɬɨ ɩɪɟɞɢ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɢ
ɨɬɛɟɥɹɡɚ ɧɚɣɝɨɥɟɦɢɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɜɡɪɢɜɜɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚ
ȾɨɛɪɭɞɠɚɄɚɥɟɧɞɚɪɴɬɟɫɴɫ
ɫɢɥɧɨ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɧɨ ɡɜɭɱɟɧɟ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɜɢɞɧɢ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɥɢɬɟɪɚɬɨɪɢɫɪɟɞɤɨɢɬɨɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ Ƚɟɨ Ɇɢɥɟɜ ɋɢɪɚɤ
ɋɤɢɬɧɢɤɢɞɪ
ɉɨɞɚɪɴɤɴɬ ɛɟ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ
ɩɪɚɬɟɧ ɨɬ ɍɋ ɧɚ ɧɚɣɝɨɥɹɦɚɬɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭ ɧɚɫ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ
ɭɱɚɫɬɢɟɬɨɧɚɞɟɰɚɨɬɫɟɥɨɬɨ
ɜ ɩɨɥɭɮɢɧɚɥɚ ɧɚ ɞɟɤɥɚɦɚɬɨɪɢɬɟɜɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚɜɴɡɪɨɠɞɟɧɫɤɚɩɨɟɡɢɹɱɢɣɬɨɮɢɧɚɥɟ
ɧɚɧɨɟɦɜɪɢɬɝɜɝɪɚɞɊɭɫɟ
Ɋɭɫɟɧɰɢɡɚɜɬɨɪɢɩɴɬɩɪɨɜɟɠɞɚɬɪɟɰɢɬɚɬɨɪɫɤɢɹɮɨɪɭɦɧɨ
ɡɚ ɩɪɴɜ ɩɴɬ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɧɚ
ɬɜɨɪɰɢɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚɊɚɡɝɪɚɞ
ɢȾɨɛɪɢɱ
ɇɚɞ  ɭɱɟɧɢɰɢ ɦɟɠɞɭ 
ɢ  ɝɨɞɢɧɢ ɫɟ ɹɜɢɯɚ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɤɚɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚ
ɋɢɥɢɫɬɪɚȾɭɥɨɜɨɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɩɨɡɞɪɚɜɢ ɢ ɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ ɞɚ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɤɨɢɬɨ ɞɚ ɪɚɞɜɚɬ ɬɭɬɪɚɤɚɧ- Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ Ⱥɣɞɟɦɢɪ Ʉɚɣɧɚɝɪɚɞɢɬɟɚɬɪɚɥɢɬɟɜɧɚɲɢɹ ɞɚ ɪɚɞɜɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɫ ɧɨɜɢ ɫɤɚɬɚɚɢɨɳɟɜɦɧɨɝɨɫɟɥɚɢ ɧɚɪɞɠɚ Ƚɨɥɟɲ ɢ ɑɟɪɧɨɥɢɤ
ɝɪɚɞ ɋɩɟɰɢɚɥɟɧ ɩɨɡɞɪɚɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɬɩɪɚɜɢ ɤɴɦ ɊɭȻɴɥɝɚɪɱɟɬɚ ɬɭɪɱɟɬɚ ɢ ɪɨɦ-

Н

ɱɟɬɚ ɫɟ ɢɡɹɜɢɯɚ ɩɪɟɞɢɦɧɨ
ɫ ɬɜɨɪɛɢ ɧɚ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ ɢ
ɂɜɚɧ ȼɚɡɨɜ Ɉɫɟɦ ɨɬ ɬɹɯ ɳɟ
ɫɟ ɹɜɹɬ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɜ Ɋɭɫɟ
 Ɍɢɧɱɟɪ ɂɛɪɚɯɢɦ ɨɬ ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɆɨɦɱɢɥɆɚɪɤɨɜɆɚɪɢɹɧɚ Ⱦɪɚɝɧɟɜɚ Ɇɟɥɢɡ Ⱥɡɢɫ ɢ
ɆɚɪɬɢɧȾɟɫɩɨɬɨɜ±ɜɫɢɱɤɢɨɬ
Ⱦɭɥɨɜɨ ɋɜɢɥɟɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ
Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ ɢ
ɋɚɧɬɚɆɚɪɢɹ ɇɢɤɨɥɨɜɚ ɨɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ɍɢɧɱɟɪ ɂɛɪɚɯɢɦ ɨɬ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɧɚ ɫɧ  ɩɨɥɭɱɢ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ  ɤɧɢɝɚɬɚ ©ɇɚɥɢɰɟ ɢ
ɧɚɨɩɚɤɢªɧɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚ
ɠɭɪɢɬɨ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ Ƀɨɪɞɚɧ
Ƚɟɨɪɝɢɟɜ ɡɚ ɧɚɣɜɞɴɯɧɨɜɟɧɨ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɜ ɫɥɭɱɚɹ ɧɚ
ɢɡɜɟɫɬɧɚɬɚ ɩɨɟɦɚ ÄɄɨɱɨ´ ɨɬ
Äȿɩɨɩɟɹɧɚɡɚɛɪɚɜɟɧɢɬɟ´
ɂɜɟɬɚ ɇɢɤɨɥɨɜɚ Ƀɨɪɞɚɧ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ Ɇɢɥɟɧ ȼɚɫɢɥɟɜ ɢ
ɋɜɟɬɥɢɧ ɇɟɞɤɨɜ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɫɚ ɫɪɟɞ ɧɚɣɞɨɛɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢɬɟɫɟ
Ʉɨɧɤɭɪɫɴɬ ɛɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɫɴɫ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ Ʉɭɤɥɟɧ
ɬɟɚɬɴɪɋɢɥɢɫɬɪɚɚɜɠɭɪɢɬɨ
ɛɹɯɚɨɳɟȼɚɧɭɲɤɚȺɧɝɟɥɨɜɚ
ɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɟɧɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɧɚ
Ʉɥɭɛɩɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɨɫɥɨɜɨ
ɩɪɢ ɐɊȾɋɢɥɢɫɬɪɚ ɭɱɢɬɟɥ ɜ
ɈɍÄɈɬɟɰɉɚɢɫɢɣ´ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɢȼɹɪɚȿɦɢɥɨɜɚ35ɧɚɊɟɝɢɨɧɚɥɧɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚÄɉɚɪɬɟɧɢɣ
ɉɚɜɥɨɜɢɱ´

„Приказка за стари времена,
за компютри и за любовта…”
ъздадената през 2006 г.
Детска театрална студия
“Светулка” няма история,
но това съвсем не означава, че и
липсват постижения. Още с появата
си формацията прави сериозна
заявка за сигурен успех. Постановките „Приказка за Червената
шапчица” и „Снежанка и седемте
джуджета” по Панчо Панчев, както
„Съвременна приказка за скъсаните

С

обувки” и „Грипчо и настинка” предизвикаха голям интерес и възхищение у публиката. С голяма любов
и отдаденост режисьорът Наталия
Мочалска заедно със своите малки
артисти подготвят прекрасни пиеси
за деца. И резултатите не закъсняват-навсякъде, където записват
участие призовите места са им
гарантирани. Групата достойно се
представя в конкурси и фестивали.

Носител е на отличие от фестивала
„Лачените обувки” - гр. Берковица
през 2006 г. и от фестивала за ученически театрални групи организиран в гр. Русе през 2010 г. Серията
от награди продължи и тази година.
На националния фестивал за детско-юношески театри в гр. Велико
Търново ДТС „Светулка” прибави
към колекцията си първо място и
парична награда за цялостен спектакъл на „Приказка за стари времена, за компютри и за любовта”,
две първи места за главна женска и
мъжка роля и първо място за поддържаща роля отново придружени
от индивидуални парични награди.
Авторката на пиесата Румяна Капинчева присъства на премиерата
и остана изключително впечатлена
от играта на младите таланти /те са
на възраст от 7 до 11 г./
Спектакълът е изключително
атрактивен, забавен и музикален.
Затова успешното турне от участия продължи в гр. Бяла Слатина,
селата Бреница и Бутан.
Малките артисти с истинско

вълнение и нетърпение очакваха
срещата с тутраканската публика,
която ги посрещна изключително
топло и приятелски на 16 октомври.
Благодарение на сърцатите организатори в лицето на Румяна
Капинчева и Стефка Капинчева, на

екипа на НЧ „Никола Й. Вапцаров”
и Общината, ДТС „Светулка” има
възможност да играе пред препълнена зала. Да получи овациите на
публиката. И да отнесе със себе
си ярки и незабравими мигове и
спомени за уникалния залез над р.

Дунав, за творческата работилница
в библиотеката за деца, но най-вече
за автентичната наша българска
атмосфера от гостоприемния гр.
Тутракан.
Маргарита ТОДОРОВА,
гр. Кнежа
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100 години от Балканската война
Георги БЪЧВАРОВ:

Дядо ми е участвал в
Балканската война
- Ʉɚɤɫɟɤɚɡɜɚɬɟ"
ɄɚɡɜɚɦɫɟȽɟɨɪɝɢȼɚɫɢɥɟɜ
Ȼɴɱɜɚɪɨɜ
Ʉɨɣɨɬȼɚɲɢɹɪɨɞɟɭɱɚɫɬɧɢɤɜɴɜɜɨɣɧɚɬɚ"
 Ⱦɹɞɨ ɦɢ Ⱥɧɝɟɥ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ
Ȼɴɱɜɚɪɨɜ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɟɬɟɝɨ
 Ⱦɹɞɨ ɦɢ ɟ ɪɨɞɟɧ ɧɚ  ɚɩɪɢɥ ɝ ɜ ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ ɧɚ Ƚɟɨɪɝɢ Ȼɴɱɜɚɪɨɜ ɉɪɚɞɹɞɨ ɦɢ Ƚɟɨɪɝɢ ɟ
ɪɨɞɨɦɨɬɌɟɬɟɜɟɧɫɤɢɹȻɚɥɤɚɧ
ȾɹɞɨɦɢȺɧɝɟɥɫɟɠɟɧɢɡɚɛɚɛɚ

ɋɩɨɞɟɥɟɬɟɬɨɜɚɤɨɟɬɨȼɢ
ɟ ɪɚɡɤɚɡɚɥ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɫɢ
ɜɴɜɜɨɣɧɚɬɚ
 ɉɪɟɡ  ɝ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɋɴɪɛɢɹȽɴɪɰɢɹɢɑɟɪɧɚɝɨɪɚ
ɨɛɹɜɹɜɚɬ ɜɨɣɧɚ ɧɚ Ɍɭɪɰɢɹ ȼ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɡɚɩɨɱɜɚ ɦɚɫɨɜɚ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹɧɚɦɴɠɟɬɟɝɨɞɧɢɞɚ
ɨɬɢɞɚɬɧɚɮɪɨɧɬɚȾɹɞɨɦɢȺɧɝɟɥɟɦɨɛɢɥɢɡɢɪɚɧɧɚɝɨɞɢɧɢ
ɡɚɟɞɧɨɫɛɪɚɬɫɢɆɚɪɢɧɤɨɣɬɨ
ɟɫɞɜɟɝɨɞɢɧɢɩɨɦɥɚɞɨɬɧɟɝɨ
Ⱦɜɚɦɚɬɚ ɫɚ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɩɪɟɞ
ɅɨɡɟɧɝɪɚɞɌɚɦɟɧɚɣɝɨɥɟɦɢɹɬ

ȺɧɝɟɥȻɴɱɜɚɪɨɜ ɫɟɞɧɚɥɢɹɬ ɫɜɧɭɤɚɫɢȽɟɨɪɝɢ

ɦɢ Ƚɢɰɚ ɤɨɹɬɨ ɛɢɥɚ ɪɭɦɴɧɤɚ
ɨɬ Ɉɥɬɟɧɢɰɚ ɇɚ ɨɫɟɦ ɝɨɞɢɧɢ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɞɹɞɨ ɦɢ ɫɟ
ɩɪɟɫɟɥɜɚɜɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱥɧɝɟɥ Ȼɴɱɜɚɪɨɜ ɞɹɞɨ ɦɢ 
ɫɢ ɝɨ ɫɩɨɦɧɹɦ ɬɚɤɚ ɜɢɫɨɤ
ɫ ɱɟɪɧɢ ɨɱɢ ɫ ɱɟɪɧɚ ɤɨɫɚ ɢ
ɝɨɥɟɦɢ ɦɭɫɬɚɰɢ Ɋɚɛɨɬɢɥ ɟ ɜ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ ɱɚɫɬɧɚ ɜɢɧɚɪɧɚ ÄȾɪɴɧɞɚɪɨɜ´ ɤɚɬɨ ɛɴɱɜɚɪ
ɐɹɥɨɬɨɧɢɫɟɦɟɣɫɬɜɨɟɫɬɨɡɢ
ɡɚɧɚɹɬ ɨɬ ɤɴɞɟɬɨ ɩɪɨɢɡɯɨɠɞɚ
ɢɮɚɦɢɥɢɹɬɚɧɢ
ȻɪɚɬɦɭɆɚɪɢɧɟɪɨɞɟɧɩɪɟɡ
ɝɢɧɟɟɛɢɥɫɟɦɟɟɧɤɨɝɚɬɨɨɬɢɜɚɧɚɮɪɨɧɬɚɌɨɣɡɚɝɢɜɚ
ɩɪɢɅɨɡɟɧɝɪɚɞ
Ɋɚɡɤɚɡɜɚɥɥɢȼɢɟɬɨɣɡɚ
Ȼɚɥɤɚɧɫɤɚɬɚɜɨɣɧɚ"
Ⱦɚɦɧɨɝɨɱɟɫɬɨɡɚɳɨɬɨɚɡ
ɛɹɯɨɬɥɸɛɢɦɢɬɟɦɭɜɧɭɰɢɢɬɨɣ
ɨɛɢɱɚɲɟɞɚɫɴɦɤɪɚɣɧɟɝɨȻɹɯ
ɨɬɥɸɛɢɦɰɢɬɟɦɭɡɚɳɨɬɨɫɚɦɨ
ɚɡɨɬɜɧɭɰɢɬɟɦɭɛɹɯɦɨɦɱɟ

ɬɭɪɫɤɢɭɤɪɟɩɢɬɟɥɟɧɜɚɥɢɩɪɟɜɡɟɦɚɧɟɬɨ ɦɭ ɨɬ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɚɪɦɢɹ ɟ ɪɟɲɚɜɚɳɨ ɡɚ ɢɡɯɨɞɚ
ɧɚɜɨɣɧɚɬɚȻɨɣɧɢɬɟɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɚɩɨɞɤɨɦɚɧɞɜɚɧɟɬɨɧɚɝɟɧɟɪɚɥ Ɋɚɞɤɨ Ⱦɢɦɢɬɪɢɟɜ ɉɪɟɡ
ɞɟɧɹɬɨɣɝɨɜɨɪɢɩɪɟɞɜɨɣɫɤɚɬɚ
ɢɹɫɧɨɢɦɨɛɹɫɧɹɜɚɱɟɛɨɣɧɢɬɟɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɢɅɨɡɟɧɝɪɚɞɫɚ
ɪɟɲɚɜɚɳɢ ɡɚ ɩɨɛɟɞɚɬɚ ɉɪɟɡ
ɧɨɳɬɚɩɪɟɞɢɛɢɬɤɚɬɚɞɹɞɨɦɢ
ɢ ɛɪɚɬ ɦɭ ɫɚ ɡɚɟɞɧɨ ɜ ɟɞɢɧ
ɨɤɨɩ ɐɹɥɚ ɧɨɳ ɪɚɡɝɨɜɚɪɹɬ ɚ
ɧɚ ɡɚɡɨɪɹɜɚɧɟ ɫɟ ɩɪɟɝɪɴɳɚɬ
ɡɚɳɨɬɨ ɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɫɥɟɞ ɚɬɚɤɚɬɚ ɧɚ ɬɭɪɫɤɢɹ ɭɤɪɟɩɢɬɟɥɟɧ
ɜɚɥ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɜɢɞɹɬ ɩɨɜɟɱɟ
Ⱦɹɞɨ ɦɢ ɪɚɡɤɚɡɚ ɱɟ ɚɬɚɤɚɬɚ
ɩɪɢ Ʌɨɡɟɧɝɪɚɞ ɡɚɩɨɱɜɚ ɤɴɦ
ɱɟɬɢɪɢɱɚɫɚɫɭɬɪɢɧɬɚȻɨɣɧɢɬɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ ɩɪɟɡ
ɰɟɥɢɹ ɞɟɧ ȿɞɜɚ ɩɪɢ ɡɞɪɚɱ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɜɨɣɫɤɚ ɩɪɟɜɡɟɦɚ
Ʌɨɡɟɧɝɪɚɞ

Казвам се Младен Димитров Тодоров и съм ученик в
9 клас на СОУ „Христо Ботев” гр. Тутракан. Живея в
с. Шуменци, община Тутракан. Преподавателката ни по
История и цивилизация госпожа Маргарита Димитрова
ни запозна с Националния конкурс на тема: „Балканската война 1912 – 1913 г. – война освободителна”. Бях
провокиран от нея да участвам в конкурса, защото от
моето родно село има девет участници в тази война.
Прочетох в учебника ни повече за Балканските войни.
Това още повече събуди интереса ми към тези събития.
Посетих историческия музей в град Тутракан, където
научих имената на деветимата участници от моето
родно село. Загиналите фронтоваци от с. Шуменци са:
1. Иван Илиев Иванов – 5 п. п., загинал при Видин,
1913 г.
2. Никола Христов – 15 п. п., загинал 1912 г. при Люле
Бургас.
3. Гепазар Гедризов – 15 п. п., загинал на 26 юли 1913 г.
4. Мехмед Мехмедов - загинал през 1913 г. при Пехчево.
5. Мустафа Махмудов – 15 п. п., загинал на 10 юли
1913 г. при Пехчево.
6. Осман Хюсеинов – 15 п. п., загинал на 17 юли 1913
г. при Пехчево.
Участници от с. Шуменци, завърнали се живи от
войната са:
1. Теохан Идмиров – 5 п. п.
2. Дончо Недев Драгнев
3. Стойко Стоянов Тодоров
Срещнах се с кмета на селото г-н Симеон Димитров,
който ми помогна в откриването на живи потомци на
участниците в Балканските войни.
В този брой на в. "Тутракански глас" предлагам на
читателите двете интервюта, които взех от тях.
ɉɪɢɚɬɚɤɚɬɚɞɹɞɨɦɢɢɛɪɚɬ
ɦɭ ɬɪɴɝɜɚɬ ɡɚɟɞɧɨ ɩɨɤɴɫɧɨ
ɫɟ ɪɚɡɞɟɥɹɬ ɢ ɧɟ ɫɟ ɜɢɠɞɚɬ
ɩɨɜɟɱɟɋɥɟɞɛɨɟɜɟɬɟɜɨɣɫɤɚɬɚ
ɡɚɩɨɱɜɚɞɚɩɪɢɛɢɪɚɪɚɧɟɧɢɬɟɢ
ɭɛɢɬɢɬɟɜɨɣɧɢɰɢȾɹɞɨɦɢɧɚɦɟɪɢɥɛɪɚɬɫɢɆɚɪɢɧɢɡɦɟɠɞɭ
ɦɴɪɬɜɢɬɟ
Ⱦɹɞɨ ɦɢ ɜɡɟɦɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ ɜ
ɛɨɟɜɟɬɟɩɪɢɅɸɥɟɛɭɪɝɚɫɢɩɪɢ
ɑɚɬɚɥɞɠɚ
ɉɪɢ ɑɚɬɚɥɞɠɚ ɩɪɢɤɥɸɱɜɚɬ
ɛɨɣɧɢɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ Ɍɭɪɰɢɹ
ɩɨɞɩɢɫɜɚɤɚɩɢɬɭɥɚɰɢɹɌɨɜɚɫɟ
ɫɥɭɱɜɚɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚ
 ɂɦɚ ɥɢ ɹɪɴɤ ɫɩɨɦɟɧ ɨɬ
ɤɨɦɚɧɞɜɚɳɢɬɟ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɚɪɦɢɹ"
 Ⱦɹɞɨ Ⱥɧɝɟɥ ɪɚɡɤɚɡɜɚɲɟ
ɱɟ ɝɟɧɟɪɚɥ Ɋɚɞɤɨ Ⱦɢɦɢɬɪɢɟɜ
ɞɨɤɚɬɨɝɨɜɨɪɟɥɩɪɟɞɜɨɣɫɤɚɬɚɟ
ɩɨɜɢɤɚɧɧɚɫɴɜɟɳɚɧɢɟɜɊɭɫɢɹ
Ɍɨɣ ɡɚɩɨɜɹɞɜɚ ɧɚ ɜɨɣɧɢɰɢɬɟ
ɫɢɧɚɜɫɹɤɚɰɟɧɚɞɚɩɪɟɜɡɟɦɚɬ
Ʌɨɡɟɧɝɪɚɞɢɞɨɤɚɬɨɩɪɢɫɬɢɝɧɟ
ɜɊɭɫɢɹɞɚɩɨɥɭɱɢɬɟɥɟɝɪɚɦɚ
ɱɟ ɜɨɣɫɤɚɬɚ ɦɭ ɟ ɫɩɟɱɟɥɢɥɚ
ɛɢɬɤɚɬɚ ɂ ɧɚɢɫɬɢɧɚ ɞɜɚ ɞɧɢ
ɩɪɟɞɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɩɪɢɫɬɢɝɚɧɟ

ɬɟɥɟɝɪɚɦɚɬɚɟɩɨɥɭɱɟɧɚȼɤɨɦɚɧɞɜɚɧɟɬɨɭɱɚɫɬɜɚɥɢɝɟɧɟɪɚɥ
Ƚɟɨɪɝɢȼɚɡɨɜɛɪɚɬɧɚɩɨɟɬɚɢ
ɩɢɫɚɬɟɥɹɂɜɚɧȼɚɡɨɜ
Ʉɚɤɜɚɟɫɴɞɛɚɬɚɧɚɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɦɭɫɥɟɞɜɨɣɧɚɬɚ"
 ɋɥɟɞ ɜɨɣɧɚɬɚ ɞɹɞɨ ɦɢ
ɫɟ ɜɪɴɳɚ ɜ ɝɪɚɞ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ
ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚ
ɫ ɛɴɱɜɚɪɫɬɜɨ ɜɴɜ ɜɢɧɚɪɧɚɬɚ
ÄȾɪɴɧɞɚɪɨɜɢ´
ȾɹɞɨȺɧɝɟɥɢɛɚɛɚȽɢɰɚɢɦɚɬ
ɩɟɬɞɟɰɚ±ɦɨɢɬɟɱɢɱɨɜɰɢɆɚɪɢɧɢɋɬɟɮɚɧɫɚɲɢɜɚɱɢɂɜɚɧ
ɢȼɚɫɢɥ ɛɚɳɚɦɢ ɫɚɨɛɭɳɚɪɢ
ɚɌɨɞɨɪɟɲɨɮɶɨɪ
Ⱦɹɞɨ ɦɢ Ⱥɧɝɟɥ ɩɨɱɢɧɚ ɧɚ 
ɨɤɬɨɦɜɪɢ  ɝ ɚ ɛɚɛɚ ɦɢ
Ƚɢɰɚɩɪɟɡɝ
Ⱥɡ Ƚɟɨɪɝɢ ȼɚɫɢɥɟɜ Ȼɴɱɜɚɪɨɜ ɜɧɭɤ ɧɚ Ⱥɧɝɟɥ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ
ȻɴɱɜɚɪɨɜɭɱɚɫɬɧɢɤɜȻɚɥɤɚɧɫɤɚɬɚ ɜɨɣɧɚ ɩɴɪɜɨ ɪɚɛɨɬɟɯ
ɤɚɬɨ ɨɛɭɳɚɪ ɚ ɩɨɫɥɟ ɫɬɚɧɚɯ
ɦɢɥɢɰɢɨɧɟɪ ɉɟɧɫɢɨɧɢɪɚɯ ɫɟ
ɤɚɬɨɦɢɥɢɰɢɨɧɟɪɢɜɦɨɦɟɧɬɚ
ɠɢɜɟɹɫɠɟɧɚɫɢɜɫɒɭɦɟɧɰɢ
ɋɟɫɬɪɚɦɢɊɚɞɤɚɟɩɟɧɫɢɨɧɢɪɚɧɚɫɱɟɬɨɜɨɞɢɬɟɥɤɚ

Кръстина БАЛЧЕВА:

И двамата ми дядовци са
загинали в Балканската война
- Представете се.
- Казвам се Кръстина
Петрова Балчева и съм на
76 години
- Кой от Вашия род е
участник в Балканската
война?
- Двамата ми дядовци.
Дядо Никола Христов баща на майка ми и дядо
Иван Илиев Иванов - баща
на баща ми.
- Разкажете какво знаете за тях.

си живи и ми е много мъчно.
Ще ти я дам, защото често
ми помагаш, но до ден–два
ми я върни.
- Въпреки всичко все
нещо знаете за своите
дядовци. Разкажете, моля
Ви.
- Баба ми разказваше, че
дядо ми Никола бил войник.
През 1912 г. избухва войната. Всички войници са
изпратени на фронта. Дядо
е на фронтовата линия при

- Малко мога да разкажа
за тях, защото баба ми не
обичаше да говори за това.
А и как да обича след като
на седемнадесет години
остава вдовица с двумесечно дете на ръце (това е
моята майка). Дядо Никола
е родом от вече несъществуващото село Мешемаля. С
дядо Иван, който е от село
Шуменци не се познават,
нищо че били сватове. Аз
съм виждала моите дядовци
само на снимка: с бялата
униформа е дядо Никола, а
с черната униформа е дядо
Иван.
Тази снимка, Младенчо,
никога не е слизала от стената. Тя е моят спомен от
двамата ми дядовци. Никога
не съм виждала дядовците

Люлебургас. Там бил убит
през 1912 г. Мама била на
два месеца, когато получили телеграма, че дядо ми
е убит.
За дядо Иван Илиев Иванов знам само, че е убит
при Видин през 1913 г. и е
погребан там в гробница,
която прилича на нашата
до село Шуменци.
- След войната каква е
съдбата на тези две семейства загубили своите
близки?
- След Балканската война
много често хайдути (лоши
хора) обират семейството
на дядо Иван. Нали няма
мъж в семейството и те
крадели от тях.
- Благодаря Ви за това,
което ми разказахте!

ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
266 нарушения, касаещи условията на труд и
трудовото законодателство, са констатирани в
земеделски предприятия в
област Силистра, в хода на
извънредна информационна
и инспекционна кампания
на Инспекцията по труда.
От тях – 67 нарушения са
свързани с управлението
и организацията на дейността за осигуряване на
здравословни и безопасни
условия на труд, 95 - по
безопасност на труда, 20
- по хигиена на труда и 26
нарушения - при трудовите
правоотношения. Тези данни представи началникът
на силистренския отдел на
Инспекция по труда Стоян
Бонев, по време на заседанието на Областния съвет
по условията на труд.
Акцентът на заседанието
бе поставен върху зачестилите трудови злополуки в
предприятия от сферата на
селското стопанство и поспециално - ангажираните с

дейности в направленията
„Растениевъдство“ и „Животновъдство“.
В доклад пред членовете
на Областния съвет по
условията на труд, началникът на силистренския
отдел на Инспекцията по
труда Стоян Бонев информира, че за периода
01.01.2010-16.10.2012 г. на
територията на област
Силистра в сектор „Селско стопанство“ са регистрирани общо 6 трудови
злополуки - през 2010 г. е
допусната 1 (една) трудова
злополука, през 2011 г. не
са регистрирани такива, а
през 2012 г. са регистрирани 5, от които едната е
със смъртен случай.
Повишеният брой на злополуките провокира и реакцията на Инспекцията
по труда, която от 26.09
до 19.10.2012 г. организира
и провежда извънредна информационна и инспекционна кампания. Тя е насочена
най-вече към предприятия,

кооперации и земеделски
производители, в които
са допуснати злополуки в
периода 2010-2012 г. и към
такива, осъществяващи активна земеделска дейност,
като подготовка за следващия сезон и/ или прибиране

на реколта. Целта е не
само да се очертае общата
картина, по отношение на
осигуряване на здравословна и безопасна работна
среда в отрасъл “Селско
стопанство”, но и да бъдат
предприети необходимите

мерки за отстраняване на установените
нарушения.
При контролната
дейност, вниманието е фокусирано към
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на
работните места,
към предотвратяване или намаляване и
ограничаване на риска, при работа с подвижна и стационарна
земеделска техника,
към повишаване на
безопасността, при
работа с препарати
за растителна защита и предприетите
от работодателите
мерки за недопускане
на трудови злополуки.
Към настоящия момент
на кампанията, в област
Силистра са проверени
общо 52 земеделски предприятия. Проведени са и 14
съвместни проверки с представители на РС „Контрол-

но-техническа инспекция“.
За преустановяване и отстраняване на констатираните, към момента, 266
нарушения са издадени 208
задължителни предписания
(или средно 5 предписания
за една проверка), с подходящ срок за изпълнение и са
наложени 9 акта за спиране
на необезопасени машини и
съоръжения.
Спрени от експлоатация,
до отстраняване на нарушенията, са 6 електротелфера с необезопасени
товарозахватни приспособления и 3 семепочистващи
машини.
Съставени са 9 акта за
нарушения на трудовото
законодателство и условията на труд на работодатели, от които - 4 акта - за
липса на сключени трудови
договори, 2-а - за необезопасено работно оборудване,
2-а - за липса на изготвена
оценка на риска и един акт
- за липса на документация
по Кодекса на труда.

7

ХОБИ
СМЯХ

Малки обяви

Ɇɚɝɚɡɢɧ ɡɚ ɨɛɭɜɤɢ ɜ ɤɜɌɟɤɟɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɧɨɜɚ ɟɫɟɧɧɚ
Питали американец, французин и руснак с какви коли пътуват. ɫɬɨɤɚ ɆɈȾȺC  ɩɚɥɬɚ ɹɤɟɬɚ ɫɭɢɱɟɪɢ ɛɨɬɢ ɛɨɬɭɲɢ ɢ
Американецът казал:
ɦɧɨɝɨɞɪɭɝɢ
- На работа - с БМВ, из природата - с джип, в чужбина - с Форд.
ɁɚɩɨɜɹɞɚɣɬɟɩɪɢɧɚɫɆɚɝɚɡɢɧɴɬɪɚɛɨɬɢɛɟɡɩɨɱɢɜɟɧɞɟɧ
Французинът:
Ɍɟɥɟɮɨɧɡɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
- На работа - с Пежо, из природата - с Рено, а в чужбина - с Мерцедес.
Руснакът казал:
ɉɪɨɞɚɜɚɫɟɠɢɥɢɳɟɧɢɦɨɬɫɞɜɨɪɧɚɭɥȼɌɴɪɧɨɜɨʋɚ
- На работа - с тролей, из природата - пеша, в чужбина - с танк.
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɈɝɥɟɞɫɥɟɞɭɝɨɜɨɪɤɚɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɂɜɚɧɤɚɄɚɥɢɧɨɜɚɬɟɥ
Малко момченце пита майка си:

- Мамо, какво прави щъркелът, като донесе бебето?
- Обръща се и заспива...
ɉɪɨɞɚɜɚɦ ɞɜɭɫɬɚɟɧ ɬɭɯɥɟɧ ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɜ ɝɪ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɤɜ Ⱦɟɥɟɧɤɢ ɫ ɦɚɡɟ ɢ ɬɚɜɚɧɫɤɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ Ⱥɩɚɪɬɚɦɟɧɬɴɬ
- Защо не ядеш? Нали каза, че си гладен като вълк!
ɫɟɫɴɫɬɨɢɨɬɯɨɥɫɩɚɥɧɹɤɭɯɧɹɬɟɪɚɫɢɟɞɧɚɬɚɨɬɤɨɢɬɨ
- Ти къде си видяла вълк да яде зелен боб?
ɭɫɜɨɟɧɚɫɥɟɞɧɚɩɪɚɜɟɧɪɟɦɨɧɬɛɚɧɹɢɬɨɚɥɟɬɧɚɆɨɠɟɞɚ
ɛɴɞɟɡɚɤɭɩɟɧɨɛɡɚɜɟɞɟɧɢɥɢɧɟɨɛɡɚɜɟɞɟɧɤɚɤɬɨɢɫɢɥɢɛɟɡ
Меркел попитала дядо Господ кога в САЩ ще изчезне безработицата. ɝɚɪɚɠɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɆɚɪɢɧɨɜɚɬɟɥ
- След десет години.
- Жалко, че няма да е през моя мандат! - казала Меркел.
ɉɪɨɞɚɜɚɦɝɚɪɚɠɤɜɦɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɝɪɋɢɥɢɫɬɪɚɤɜ
- А кога България ще излезе от кризата? - попитал Плевнелиев.
Ⱦɟɥɟɧɤɢ
- Жалко, че няма да е през моя мандат! - отвърнал му Господ.
ɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɆɚɪɢɧɨɜɚɬɟɥ
Две съседки са се хванали за косите, надвикват се през дуварите и
ɉɪɨɞɚɜɚɦɩɚɪɰɟɥɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɫɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰɨɛлюто се кълнат: - Син да родиш - зет да ти доведе!!!
ɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚȾɜɨɪɴɬɟɤɜɦɫɤɢɪɩɢɱɟɧɚɤɴɳɚɜ
ɧɟɞɨɛɪɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɫɥɨɡɨɜɦɚɫɢɜɢɤɚɣɫɢɟɜɚɝɪɚɞɢɧɚɫɩɪɢСпира ме катаджия: - Видяхте ли знака "50"?
ɥɟɠɚɳɚɩɨɫɬɪɨɣɤɚɫɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɡɚɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɠɢɜɨɬɧɢ
- Видях го.
ɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɆɚɪɢɧɨɜɚɬɟɥ
- И защо карахте с 20 лева по-бързо?
На официален прием жена казва на мъжа си:
- Бъди приличен. Вече десети път отиваш за уиски, какво ще си
кажат хората?
- Не се притеснявай, скъпа, всеки път казвам, че е за теб.
Лекарят нарежда на болния:
- От днес минаваш само на хляб и вода, никакво пиене, никакви жени,
никакви забавления…
- И докога така?
- Докато не ми платиш сметката.
- Вие ли сте главната счетоводителка Angelova?
- Да, аз съм.
- Много съм слушал за Вас!
- Да, ама нямате доказателства!

Магазин "Моника" за строителни материали
Продава донбаски въглища в чували по 25 кг.
За справки: 0866/60 760
Венцислав Танчев

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

ВРЕМЕТО
В петък времето ще остане предимно слънчево
и почти тихо. Сутринта в низините видимостта
ще бъде намалена. Минималните температури
ще са между 6° и 11°, максималните между 20°
и 25°. През следващите дни вятърът ще се
ориентира от североизток и ще бъде слаб, по
морския бряг умерен. По-значителни увеличения
на облачността ще има над източните и южните райони, там ще има и условия за валежи, на
повече места в неделя и понеделник. Над Северозападна България ще преобладава слънчево
време. Температурите ще се понижат слабо и
максималните ще са предимно между 18 и 23°,
малко по-ниски в понеделник.
Дежурен синоптик: Анастасия КИРИЛОВА
www.weather.bg

СУДОКУ

19 - 25.10.2012 г.

до Общинския пазар предлага:

Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Сканди

Място за
вашата
обява

ǲȘȈșȐǲȖșȚȈȌȐȕȖȊȗȈȒȍȗȖȉȍȌȐȚȍȓ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

19 - 25.10.2012 г.

Футбол

Пламен Димитров е втори, а при жените Димитрина Димитрова е трета
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɨɤɬɨɦɜɪɢɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɲɟɫɬɢɹɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ ɬɭɪɧɢɪ ɩɨ ɤɚɧɚɞɫɤɚ
ɛɨɪɛɚÄɋɟɥɚɧɨɜɫɤɢɫɴɛɨɪ 
ȼɧɟɝɨɜɡɟɯɚɭɱɚɫɬɢɟɜɫɢɱɤɢ

Н

ɧɚɣɞɨɛɪɢ ɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢ ɨɬ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɝɨɫɬɢ ɨɬ Ɋɭɦɴɧɢɹ ɍɧɝɚɪɢɹ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ
ɢɞɪɭɝɢɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹɬɤɥɭɛ
Äɏɟɪɤɭɥɟɫ´ ɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧ ɨɬ
ɫɜɟɬɨɜɧɢɹɢɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɲɚɦɩɢɨɧ Ʉɪɚɫɢɦɢɪ Ʉɨɫɬɚɞɢɧɨɜ
ɸɧɨɲɚɬɚɉɥɚɦɟɧȾɢɦɢɬɪɨɜɢ
ȾɢɦɢɬɪɢɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɋɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɜ ɩɟɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɚ ɸɧɨɲɢ
ɠɟɧɢɢɦɴɠɟɩɥɸɫɚɛɫɨɥɸɬɧɚ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɡɚɦɴɠɟ
ɉɪɢ ɸɧɨɲɢɬɟ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɧɚɞ  ɤɝ ɧɚ ɥɹɜɚ ɢ ɞɹɫɧɚ
ɪɴɤɚ ɜɬɨɪɢ ɫɟ ɤɥɚɫɢɪɚ ɉɥɚɦɟɧ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ ɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢɧɚ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚɡɚɟɬɪɟɬɨɬɨɦɹɫɬɨ

Резултати от изиграния 7-ми кръг в Западна група
на Областното футболна първество на отборите от
Тутраканска и Главинишка община:
ФК "Левски-2" (Ножарево) – ФК "Спортист-Преславци"
(Преславци) - 2:1
ФК "Заря-2006" (Цар Самуил) - ФК "Раковски-2005" (Калипетрово) - 1:2
ФК "Панайот Хитов-2006" (Тутракан) - ФК "Левски - 96"
(Главиница) - 3:1
Водач в класирането продължава да бъде тутраканският ФК "Панайот Хитов-2006" с 19 точки. На шесто
място е ФК "Левски - 96" (Главиница) с 9 точки, осми
и девети са съответно ФК "Заря-2006" (Цар Самуил) и
ФК "Левски-2" (Ножарево) с по 7 точки и десети е ФК
"Спортист-Преславци" (Преславци) – с 6 точки.
Срещите от предстоящия 8-ми кръг:
ФК "Левски - 96" (Главиница) - ФК "Добруджа" (Ситово)
ФК "Добруджа" (Искра) - ФК "Панайот Хитов-2006"
(Тутракан)
ФК "Спортист-Преславци" (Преславци) - ФК "Заря-2006"
(Цар Самуил)
ФК "Добруджанец-2005" (Алфатар) – ФК"Левски-2" (Ножарево)

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɧɚ
ɞɹɫɧɚɪɴɤɚ
ɉɪɢɦɴɠɟɬɟɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹɧɚɞ
 ɤɝ Ʉɪɚɫɢɦɢɪ Ʉɨɫɬɚɞɢɧɨɜ
ɧɟ ɨɫɬɚɜɢ ɲɚɧɫ ɧɚ ɧɢɤɨɝɨ
ɨɬ ɫɴɩɟɪɧɢɰɢɬɟ ɇɟɝɨɜɚɬɚ
ɪɚɜɧɨɫɦɟɬɤɚ ɨɬ ɬɨɜɚ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ ɟ ɩɨɛɟɞɚ ɢ ɧɚ ɞɜɟɬɟ
ɪɴɰɟɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹȺɛɫɨɥɸɬɧɚ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥ ɧɚ ɞɹɫɧɚ ɪɴɤɚ ɢ
ɧɨɫɢɬɟɥɧɚɤɭɩɚɬɚÄɒɚɦɩɢɨɧ
ɧɚɲɚɦɩɢɨɧɢɬɟ´

Общински спортен празник – I
С

Калина ГРЪНЧАРОВА
ъстезания по крос се
проведоха миналата
седмица в Тутракан,
които оформиха първата част от Общинския
спортен празник. Дъждът
и лошото време тогава
не позволиха той да се
проведе в целостта си,
включително състезанията по футбол и волейбол и
затова днес – 19 октомври,

в Спортния комплекс в СОУ
„Христо Ботев” Празникът
ще продължи с втората си
част, информираха от общинската администрация.
В кроса участваха ученици от всички общински
училища и СПИ-Варненци.
Победители в отделните
възрастови групи – момчета и момичета, са: 11-12
клас - Иван Павлов и Драгомира Маринова от СОУ
„Христо Ботев”; 9-10 клас

ɈɬɛɨɪɴɬɧɚɈɍɋɜɋȼɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɨɬɧɨɜɨɞɨɤɚɡɚɱɟɟɫɪɟɞɧɚɣɫɢɥɧɢɬɟ

– Светослав Кулев
от СОУ
„Йордан
Йовков” и
Радостина Пейчева от СОУ
„Христо
Ботев”;
7-8 клас –
Илми Салиев от СПИ
„Христо
Ботев”, с.
Варненци
и Чедем
Шехлевент от
ОУ „Св. Св.

Кирил и Методий”, с. Нова
Черна; 5-6 клас – Ашкън Ашкънов от ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий”, с. Нова Черна
и Габриела Паничарска от
СОУ „Христо Ботев”; 3-4
клас – Стамен Маринов
от СОУ „Йордан Йовков” и
Севги Сабри от ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”, с. Нова
Черна.
Победителите получиха
своите награди от кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов.
Спортният празник е
част от Общинския спортен календар за 2012 г.
Снимки:
Наталия ГЕОРГИЕВА

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
6 5151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - при пожар, наводнения, спешна медицинска помощ, катастрофи, произшествия
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

19 октомври – Никола КАПИНЧЕВ, гр. Тутракан
19 октомври – Светла ЗМЕЕВА, гр. Тутракан
19 октомври – Найме РЕДЖЕБ, Ст.спец. техник, Община Главиница
20 октомври – Тотю ПЕЙКОВ, бивш директор на СОУ
„Христо Ботев”
20 октомври – Ана-Мария АЛЕКСАНДРОВА, 12б клас,

СОУ „Йордан Йовков”
22 октомври – Алкин ЮМЕР, Общински съветник,
ОбС-Главиница
24 октомври – Снежана НАКОВА, Гл.експерт „Общинска
собственост”, Община Тутракан
25 октомври – Петра ПЕНЧЕВА, Общински съветник,
БСП, ОбС-Тутракан

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɪɟɞɩɟɱɚɬɄɚɥɨɹɧɆȺɊɂɇɈȼ
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɫɪɹɞɚɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

