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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 41

Година LI

31 октомври - 6 ноември 2013 г.

Тютюнопроизводителите празнуваха
Петиция

С

Общо събрание на Международната Асоциация на тютюнопроизводителите в Индонезия, проведена
от 14 до 17 октомври.
Министърът на земеделието и
храните проф. Димитър Греков
не пристигна въпреки големите
очаквания на всички присъстващи.
Независимо от това, председателят
на Асоциацията запозна участниците с текста на Петиция, която
връчи на доц. д-р Христо Бозуков,
председател на Селскостопанската
академия. Петицията ще бъде изпратена още до премиера Пламен
Орешарски, зам.-министъра на
земеделието Бюрхан Абазов и мина стр. 4

Уважаеми учители,
уважаеми дейци на просветата
и културата,
уважаеми съграждани,

ɐɜɟɬɚɧɎɂɅȿȼɜɪɴɱɜɚɉɟɬɢɰɢɹɬɚ
ɧɚɞɨɰɏɪɢɫɬɨȻɈɁɍɄɈȼ

Учреден е Ученически парламент в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
еветнадесет ученици от
8-ми до 12-ти клас от
СОУ „Йордан Йовков” и
СОУ „Христо Ботев” в Тутракан
учредиха Ученически парламент.
Те приеха Устав, според който
парламентът ще се ръководи от
тричленен Управителен съвет. За
негов председател единодушно бе
избран Даниел Терещенков, негов
заместник ще е Симона Пенева,
а секретар – Селена Дамянова.
Тримата са и част от Инициативния
комитет работил за учредяването
на новата ученическа институция.
Управителният съвет е съвещателен орган на Ученическия
парламент и ще заседава поне два
пъти месечно.

Д

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɢɬɟɧɚɍɱɟɧɢɱɟɫɤɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬ

Шабан Авжията
от с. Листец –
чевермеджия!
Б

Калина ГРЪНЧАРОВА
ай Шабан е един от
най-добрите майстори на чеверме в
България. Не случайно бе
поканен и на Празника на
тютюнопроизводителите
край с. Нова Черна, където
4 агнета се въртяха 5 часа,
а край тях майсторът нареждаше всичко по табиет.
За 45 години бай Шабан
е приготвил над 15 хиляди
чевермета в цялата страна.
„Няма място, където кракът
ми да не е стъпвал. 15 години
на стр. 4

Абонамент'2014
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника и в пощенските станции.

в защита на тютюнопроизводството е
адресирана до земеделския министър,
неговия заместник, премиера и министъра
на икономиката
Калина ГРЪНЧАРОВА
ветовният ден на тютюнопроизводителя – 28
октомври, бе отбелязан и
организиран за втори път в България от Националната асоциация на
тютюнопроизводителите – 2010.
По този повод, комплекс „Роял”
край тутраканското село Нова
Черна събра на едно място представители на над 200 тютюнопроизводители, търговски фирми и
организации от цялата страна.
Форумът бе открит от Цветан
Филев, председател на НАТ-2010,
който направи презентация, с която българската браншова Асоциация се е представила на годишното

Цена 0.60 лв.

на стр. 8

Приемете моите най-сърдечни и искрени поздрави
по повод 1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!
Убеден съм, че всички Вие успешно продължавате
тяхното дело, съхранило вечния български дух, вечния
стремеж към овладяване на знанието, вечното
движение напред.
Не преставайте да будите съзнанието на младото
поколение за нашето наследство, което съхраняваме
и разпространяваме през вековете за едно по-добро
бъдеще на българския народ. Обогатявайте и опазвайте българската духовност и копнежа по нови
хоризонти в образованието и културата!

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

Уважаеми учители, дейци
на просветата и културата,
уважаеми съграждани,
Пожелаваме на всички Вас
оптимизъм и нови успехи!
Поклон пред Вас радетели
на народното просвещение!

Честит празник!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница
Д-р Себахтин ХАЛИД,
Председател на ОбС-Главиница

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
Имам удоволствието от името на
Общински съвет – Тутракан да Ви честитя
Деня на народните будители!
Да благодарим на всички наши съвременници, посветили се в трудни времена да запазят
духа на нацията ни, разпространявайки
знанието – учители, учени, духовници,
интелектуалци, писатели, общественици,
представители на медиите.
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан
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ОБЩИНА

31.10.-6.11.2013 г.

Общинският съвет ще заседава днес
НОВИНИ
Ⱦɇȿɋ±ɂɅɄȺɁȺɎɂɊɈȼȺɓȿɂȽɊȺȿȼɌɍɌɊȺɄȺɇ
ɉɨɩɭɥɹɪɧɚɬɚ ɚɤɬɪɢɫɚ ɂɥɤɚ Ɂɚɮɢɪɨɜɚ  ɳɟ ɢɝɪɚɟ ɬɚɡɢ
ɜɟɱɟɪɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɫɰɟɧɚɜɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɧɚɫɩɟɤɬɚɤɴɥɚɧɚ
ɊɭɫɟɧɫɤɢɹɞɪɚɦɚɬɢɱɟɧɬɟɚɬɴɪÄɋɚɜɚɈɝɧɹɧɨɜ©Ɇɢɥɢɨɧɟ
ɪɴɬªɨɬɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɋɩɟɤɬɚɤɴɥɴɬɳɟɡɚɩɨɱɧɟɨɬ
ɱɧɚɫɰɟɧɚɬɚɧɚɇɑÄɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
Ɇɢɥɢɨɧɟɪɴɬɟɟɞɧɚɨɬɹɪɤɢɬɟɛɴɥɝɚɪɫɤɢɤɥɚɫɢɱɟɫɤɢɤɨ
ɦɟɞɢɢɧɚɩɢɫɚɧɚɨɬɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɩɪɟɡɝɌɜɨɪɛɚɬɚɟ
ɫɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɫɴɜɪɟɦɟɧɧɨɡɜɭɱɟɧɟɌɹɪɚɡɤɪɢɜɚɫɬɪɟɦɟɠɚ
ɧɚɛɴɥɝɚɪɢɧɚɤɴɦɛɨɝɚɬɫɬɜɨɢɜɥɚɫɬɫɬɪɚɫɬɤɨɹɬɨɟɢɞɧɟɫ
ɧɟɭɬɨɥɢɦɚɂɧɬɪɢɝɚɬɚɜɫɩɟɤɬɚɤɴɥɚɫɟɡɚɜɴɪɬɚɨɤɨɥɨɚɦɛɢ
ɰɢɹɬɚɞɚɫɟÄɯɜɚɧɟɦɢɥɢɨɧɫɩɟɱɟɥɟɧɨɬɟɞɢɧɨɬɝɟɪɨɢɬɟ
ɉɭɛɥɢɤɚɬɚɳɟɢɦɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚɞɚɜɢɞɢɹɪɤɢɤɨɦɟɞɢɣɧɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɢɋɩɟɰɢɚɥɧɨɭɱɚɫɬɢɟɜɫɩɟɤɬɚɤɴɥɚɢɦɚɚɤɬɪɢɫɚ
ɬɚɂɥɤɚɁɚɮɢɪɨɜɚɧɨɫɢɬɟɥɧɚɧɚɝɪɚɞɚɬɚÄȺɫɤɟɟɪ
ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ ɝɥɚɜɧɚ ɠɟɧɫɤɚ ɪɨɥɹ ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ ɟ ɧɚ Ɋɚɲɤɨ
Ɇɥɚɞɟɧɨɜɐɟɧɚɧɚɛɢɥɟɬɢɬɟ±ɢɥɜ
ȼɫɥɟɞɨɛɟɞɧɢɬɟɱɚɫɨɜɟɞɧɟɫɨɬɱɚɫɚɜɡɚɥɚɬɚɧɚ
ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɳɟɛɴɞɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚɨɳɟɟɞɧɚɩɢɟɫɚɞɟɬɫɤɚ
ɬɚɬɟɚɬɪɚɥɧɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚȺɥɚɞɢɧɐɟɧɚɧɚɛɢɥɟɬɚɥɜ
ȿɋȿɇȿɇɄȺɊɇȺȼȺɅ
ɑɢɬɚɥɢɳɟ ©ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜª ɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɧɚ ȿɫɟɧɟɧ
ɤɚɪɧɚɜɚɥɜɤɨɣɬɨɜɫɢɱɤɢɠɟɥɚɟɳɢɞɚɭɱɚɫɬɜɚɬɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɩɪɢɫɬɢɝɧɚɬɫɴɫɫɴɨɬɜɟɬɟɧɤɚɪɧɚɜɚɥɟɧɤɨɫɬɸɦɢɞɨɛɪɨɧɚ
ɫɬɪɨɟɧɢɟɄɚɪɧɚɜɚɥɴɬɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɧɨɟɦɜɪɢ ɫɴɛɨɬɚ 
ɜɄɥɭɛ©ɂɦɩɭɥɫª
ɌȿȺɌɊȺɅɇɈɋɌɍȾɂɈɉɂɌɔɊɉȺɇȽɈɋɌɍȼȺɇȺ
ɆɅȺȾȺɌȺɌɍɌɊȺɄȺɇɋɄȺɉɍȻɅɂɄȺ
ɉɨ ɩɨɤɚɧɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɆɄȻɉɉɆɇ ɧɚ  ɨɤ
ɬɨɦɜɪɢɝɨɫɬɭɜɚɬɟɚɬɪɚɥɧɨɫɬɭɞɢɨÄɉɢɬɴɪɉɚɧ´ɩɪɢɉȽɋɍȺɍ
ÄȺɬɚɧɚɫȻɭɪɨɜ´ɝɪɋɢɥɢɫɬɪɚɫɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚÄɏɚɪɚɤɬɟɪɢ´ɨɬ
ɄɚɦɟɧȾɨɧɟɜɌɟɚɬɪɚɥɧɚɬɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɟɩɨɞɚɪɴɤɡɚɭɱɟɧɢ
ɰɢɬɟɨɬ9ȱȱȱɏȱȱɤɥɚɫɧɚɋɈɍ´ɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´ɢɋɈɍ´ɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ´ɩɨɩɨɜɨɞɧɨɟɦɜɪɢ±Ⱦɟɧɧɚɧɚɪɨɞɧɢɬɟɛɭɞɢɬɟɥɢ
ɂɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɦɥɚɞɢɬɟɚɤɬɶɨɪɢɡɚɜɥɚɞɹɫɜɨɢɬɟɜɪɴɫɬ
ɧɢɰɢɫɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɚɬɚɢɝɪɚɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɬɟɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɢɰɜɟɬɹɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɢɩɨ
ɠɟɥɚɧɢɹɡɚɧɨɜɢɫɪɟɳɢɫɦɥɚɞɢɬɟɬɚɥɚɧɬɢɛɹɯɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧ
ɡɚɜɴɪɲɟɤɧɚɱɭɞɟɫɧɢɹɫɩɟɤɬɚɤɴɥ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
ɄɴɫɨɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟɞɨɜɟɥɨɞɨɩɨɠɚɪɜɯɨɬɟɥɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɂɡɝɨɪɟɥɢɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɡɚ
ɚɫɩɢɪɚɰɢɹɢɤɜɦɩɨɤɪɢɜɩɪɟɞɢɦɟɫɬɧɢɬɟɨɝɧɟɛɨɪɰɢɞɚ
ɩɨɬɭɲɚɬɩɨɠɚɪɚɋɩɚɫɟɧɚɟɫɝɪɚɞɚɬɚ
ɋɩɪɨɦɢɥɚɚɥɤɨɯɨɥɧɨɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɤɨ
ɥɟɫɟɧɬɪɚɤɬɨɪɫɩɪɢɤɚɱɟɧɨɪɟɦɚɪɤɟɝɨɞɢɲɧɢɹɬɋȼɌɨɣ
ɛɢɥɫɩɪɹɧɡɚɩɪɨɜɟɪɤɚɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɩɨ
ɭɥÄȺɧɚȼɟɧɬɭɪɚ´ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɁɚɲɨɮɢɪɚɧɟɜɧɟɬɪɟɡɜɨɫɴɫ
ɬɨɹɧɢɟɫɪɟɳɭɧɟɝɨɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɧɟɡɚɛɚɜɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɇɟɡɚɛɚɜɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɢɫɪɟɳɭɇɋ 
ɝ  Ɇɚɥɤɨ ɫɥɟɞ ɩɨɥɭɧɨɳ ɧɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɩɴɬɧɢ ɩɨɥɢɰɚɢ
ɡɚɫɟɤɥɢɦɴɠɚɞɚɭɩɪɚɜɥɹɜɚÄɎɨɥɤɫɜɚɝɟɧ´ɩɨɭɥÄɊɨɞɢɧɚ´ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɉɪɢɩɪɨɛɚɫɞɪɟɝɟɪɛɢɥɢɨɬɱɟɬɟɧɢɩɪɨɦɢɥɚ
ɚɥɤɨɯɨɥɧɨɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɜɢɡɞɢɲɚɧɢɹɨɬɧɟɝɨɜɴɡɞɭɯ
ɋɭɯɢɬɪɟɜɢɫɚɝɨɪɟɥɢɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɤɪɚɣɫɟɥɨɁɜɟɧɢ
ɦɢɪɈɝɧɟɛɨɪɰɢɫɚɫɟɫɩɪɚɜɢɥɢɫɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɬɚɩɪɟɞɢɞɚ
ɫɟɫɬɢɝɧɟɞɨɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɡɚɝɭɛɢɉɪɢɱɢɧɚɬɚɡɚɡɚɩɚɥɜɚɧɟɬɨ
ɟɧɟɛɪɟɠɧɚɪɚɛɨɬɚɫɨɬɤɪɢɬɨɝɴɧ
ɅɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɋɢɬɪɨɟɧ´ɟɢɡɝɨɪɹɥɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɜ
ɪɚɣɨɧɚɧɚɫɟɥɨɉɨɞɥɟɫɄɨɥɚɬɚɫɟɡɚɩɚɥɢɥɚɜɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɫɥɟɞ ɜɴɡɧɢɤɧɚɥɨ ɤɴɫɨ ɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜ ɟɥɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹɬɚ
ɇɹɦɚ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɯɨɪɚ ɉɨɠɚɪɴɬ ɟ ɩɨɬɭɲɟɧ ɨɬ ɟɤɢɩ ɧɚ
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɟɧɭɱɚɫɬɴɤȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Факс: 0866/60636
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 38/25.10.2013 г.
На основание чл.140 от Закона за устройство на
територията Ви уведомяваме, чe на 24.10.2013 г. е
издадена виза за:
Днес 25.10.2013 год. във връзка с издадена виза за
„Проект за магазин за промишлени стоки”
от главния архитект на Община Тутракан.
Местонахождение: квартал – 35, УПИ III - 3429 по плана
за улична регулация на гр.Тутракан
приет с Решение № 327 / 02.02.2006 г. на Общински
съвет-Тутракан.
Идентификатор на имота № 73496. 500.484 по кадастрална карта на гр. Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД-18-6/04.02.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул. „Росица”
№ 11
Визата е издадена на Мая Антониева Петкова, гр.
Тутракан, ул. „Генерал Скобелев” № 9А
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез
Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и
на заинтересуваните лица .
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/

бщински съвет-Тутракан ще проведе редовно заседание на
31 октомври (четвъртък)
от 14:00 часа. Двадесет и
три докладни записки оформят неговия предварителен дневен ред. Най-напред
общинските съветници ще
разгледат предложението
на кмета на общината д-р
Димитър Стефанов за обявяване на конкурс за управи-
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тел на МБАЛ-Тутракан, тъй
като сегашният управител
е със статут на временно
управляващ повече от една
година. В конкурсната документация са вписани изискванията към кандидатите,
а Общинският съвет ще
избере комисия за неговото
провеждане.
Предстои още да бъдат
определени представители
на Община Тутракан в за-

седанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
и в Областния съвет за развитие – Силистра, както и
представител на Общинския
съвет в Общото събрание
на Националното сдружение
на общината в Република
България.
В дневия ред са включени
и няколко разпоредителни
сделки с имоти общинска
собственост, актуализиране

на Плана за защита при бедствия в община Тутракан и
допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2013 г.
Ще бъде разгледано и предложението на общински
съветник за дофинансиране
на футболните клубове със
средства от общинския
бюджет в размер на близо
6 хил.лв.
“ТГ”

Обсъждани са възможностите за
настаняване на бежанци в Силистренско
еждуинституционалната
работна група към областния управител на
Силистра обсъди възможностите
за настаняване на семейства на
бежанци в дните за провеждане
на следствените действия срещу
тях, информират от пресцентъра.
„За пръв път поканените от мен
представители на 8 институции,
сред които и БЧК, обмениха информация във връзка с проблема
с липсата на място за домуване
на бежанци от различни страни в
Силистра и особено на семейства
с много деца“, заяви Насуф Насуф,
областен управител на Силистра,
след заседанието, проведено по
негова покана. Занапред всеки
понеделник ще бъде провеждан
подобен форум, за да бъде про-
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следяван проблемът с бежанците
в различните му измерения.
Към края на миналата седмица
близо 7 500 са влезлите в България бежанци от различни страни,
вкл. и Сирия. Над 3 000 от тях са
на настанени на външни адреси,
а останалите са в бежанските
центрове, каквито няма на територията на област Силистра. Според
досегашния темп става дума за
увеличение на броя на бежанците
с по 100 души на ден или с около 3
000 души за месец. При запазване
на същите темпове в края на годината през страната се очаква да са
минали общо 15 000 бежанци. На
този етап няма оперативни данни
за наличие на елементи сред тях,
ангажирани с разпространение на
радикални религиозни убеждения

и за участие в международни
престъпни мрежи. По статут бежанците са само наблюдаеми
лица, пребиваващи в България
до изясняване на по-нататъшната
им съдба. При приключване на
следствените действия срещу тях
по места те биват пращани в някой
от бежанските центрове.
Община Силистра в лицето на
секретаря на общината Ростислав
Павлов, участвал в заседанието на
работната група, пое ангажимент
да провери възможностите за
ползване на временния приют за
настаняване на жени и деца, когато
се окажат достатъчно много сред
бежанците, за да имат относителни
удобства за домуване. До този
момент имало случай на семейство със 7 деца, най-малкото от

които на 1,5 г., което само себе
си е проблем на властите относно
грижата за тях.
Регионалният ръководител на
БЧК в Силистра Маргарита Касабова има грижата да уточни формата
на участие на организацията при
обгрижването на подобни групи
от хора, нуждаещи се от дрехи,
завивки, храна и други необходими
за бита вещи. „В нашите правила
няма разписание за подпомагане
на бежанци и за да вземем от т.нар.
бедствен резерв, е необходимо
разрешение на Националния съвет
на БЧК; в рамките на една седмица
хранителният резерв трябва да
бъде възстановен със средства на
организацията или с пари, събрани
от дарители“, обясни Касабова.
“ТГ”

Консултативният съвет по горите, дивеча и рибата за
област Силистра проведе годишното си заседание
участието на председателя си – Севдалина Димитрова,
директор на Регионална
дирекция по горите Русе,
в Силистра годишното си
заседание проведе Консултативният съвет по
опазване на горите, дивеча
и рибата. В работата на
съвета участваха заместник областният управител
Джанан Халил и ресорни
експерти от Областна
администрация Силистра.
В него участват представители на различни институции: Общини, ловнорибарски дружества, МВР,
областна администрация,
горски стопанства и др.
До края на м. септември са извършени 2 213
проверки, става ясно от
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сведението, подготвено за участниците
в заседанието. Повече
от половината от тях
са на превозни средства, а останалите
са на складове и сечища; на ловци, риболовци и физически лица.
Част от проверките
са съвместно с МВР,
РСПБЗН, ИАРА, СЛРД
и РИОСВ.
Издадени са 325 наказателни постановления. Досъдебните производства във връзка
с опазване на горите
са 43, а други 3 са за
незаконен лов. Отчита
се добро сътрудничество
между институциите в съвместните проверки, вкл. с
органите на полицията и с

Инспекцията по труда. „По
изготвен график ще продължат съвместните проверки
на Регионалната дирекция
по горите, дивеча и рибата

на територията от 174
хил. хектара, обхващаща
областите Русе, Силистра
и Разград“, каза Севдалина
Димитрова.
“ТГ”

Безплатна силанизация на детските зъби започна
при д-р Юрий Василев и д-р Александър Русев
утраканските стоматолози д-р Юрий Василев и
д-р Александър Русев и
тази година се включиха в Национална програма за профилактика на оралните заболявания
при децата чрез безплатна силанизация на първите постоянни
дъвкателни зъби на деца от 6 до
8 години.
Тази манипулация ще бъде
безплатна и ще продължи до
края на ноември.
Силантите представляват специален материал, който образува тънък слой върху дълбоките
вдлъбнатини на дъвкателните
повърхности на зъбите. Те предпазват децата от развиването на
кариес като образуват бариера
между зъба и бактериите, които
водят до този проблем.
Постоянните зъби, още с поникването си са предразположени към възникването на кариес
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поради по-малкото си съдържание на минерални вещества.
Първи пробива първият постоянен молар – т.нар ”шестго-

спрямо въздействието на фактори от устната кухина е много
малко, поради незавършения
процес на минерализация. Освен

дишник” на мястото зад втория
временен кътник. По време на
пробива и непосредствено след
него, устойчивостта на емайла

това по дъвкателните повърхности може да има дълбоки ямки и
фисури (цепнатини) в които се
задържа храна и повишава риска

от кариес. Ако тяхното наличие
бъде установен от лекаря по дентална медицина, то желателно е
те да бъдат “силанизирани” – запечатани със специален материал, който прави повърхността на
зъбите по-гладка и достъпна за
почистване от четката. По този
начин плаката може да се премахва по-ефективно и рискът от
кариес се намалява значително.
Силантите могат да престоят
в устата на детето над четири
години. Те могат да се подновяват по всяко време. Силантите
са млечно-бели на цвят и не се
забелязват, когато детето се
смее или говори.
Всеки родител, който желае
детето му да се възползва от
силанизацията, може да го заведе в един от двата възможни
кабинета в Тутракан – на д-р
Юрий Василев и д-р Александър
Русев.
“ТГ”
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Студенти получиха дипломи
За наситен и интересен Културен
календар през 2014 г. са очакванията
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Благодаря на всички културни институции и училища, на всички Вас, които
сте тук, за подкрепата,
инициативността и за добрата съвместна работа
досега. Отворени сме за
още идеи и добри начинания в

Тутраканска община” – каза
при откриването на първото обсъждане на Културния
календар за следващата
2014 година зам.-кметът
Петя Князова-Василева. В
работната среща участваха
директори на училища и детски градини, представители
на читалищата, Общинския
център за извънучилищни
дейности (ОЦИД) и общинската администрация, които
представиха идеи за честване на юбилейни годишнини и
други събития в сферата на
културата през следващата
година.
Анелия Калдарева от СОУ
„Йордан Йовков” предложи да
се провежда Детски празник

за учениците от начален
курс на обучение „Шарено
котле”, в който да вземат
участие децата от всички
общински училища и подготвителните групи в детските градини под егидата на
ОЦИД. Всяка година тематиката на фестивала може

да се променя, а като подходящо време тя предложи м.
юни. Калдарева информира,
че такъв фестивал ще бъде
осъществен още през тази
година, през м. ноември и ще
бъде посветен на фолклора.
Децата се вълнуват много от празника Хелоуин, а
част от родителите са на
друго мнение, констатираха
дискутиращите около предложение той да се отбележи
с весело събитие.
В календара да бъде включен „Празник на занаятите”
предложи Мария Кирякова от
СОУ „Йордан Йовков”, в който да бъдат показвани освен
традиционните плетене на
мрежи, лодкостроене, ово-

щарство, тъкане на черги,
да бъдат включени и съвременни занаяти, които имат
реализация тук – например,
шивачеството.
Тъй като и трите детски
градини в Тутракан имат
юбилеи през 2014-та, тяхно
е предложението за осъ-

ществяването на едно общо
юбилейно събитие.
През 2014-та година ще
бъдат отбелязани още няколко юбилейни годишнини
информира директорът на
Историческия музей Петър
Бойчев – 40 години от създаването на Етнографския
музей на дунавския риболов
и лодкостроене, който ще
бъде отбелязан с Международна научна конференция;
100 години от Първата световна война; 110 години от
рождението на акад. Никола
Мавродинов, 115 години от
рождението на поетесата
Пенка Цанева-Бленика. Музеят има намерение да издаде
детска книжка с илюстра-

ции от римския период на
Тутракан.
Тутраканското читалище
„Вапцаров” ще чества 60-годишен юбилей на танцови
състави „Дунавска младост”
през следващата година. Новият му екип се е амбицирал
да организира Международен
фолклорен фестивал „Дунав
пее и танцува” през лятото,
в седмицата на Празника на
реката "Огненият Дунав". И
още – Надсвирване на сватбарски оркестри, Конкурс
за видеоклип и презентация,
Фестивал „Свирим, играем
и пеем, но не стареем” по
повод Световния ден на
възрастните хора и много
други.
Читалището в Нова Черна
категорично застава зад
Фестивала на мамалигата,
който още с първото си
издание е със статут „международен”, а читалището
в с. Варненци ще отбележи
110-та си годишнина с намерението да организира Кукерски фестивал и да открие
Етнографска къща-музей.
Работната среща роди
идея за отбелязване на деня,
в който се почита паметта
на загиналите по време на
румънската окупация староселци – 6 юли – с еднодневен
поход до лобното място.
През следващата година
празникът „Цветница” ще
бъде домакинстван от читалището в с. Цар Самуил. Пак
от там е предложението
да се организират по-малко
мероприятия, но по-мащабни.
В дирекция „Хуманитарни
дейности” ще продължат
да събират предложения за
Културния календар на общината през 2014-та. Крайният
му вариант ще бъде внесен
за одобрение от Общинския
съвет.

Тутракан кандидатства за за 25 работни места
К

омисията по заетостта към Областния съвет за развитие, свикана от областния
управител Насуф Насуф,
подкрепи предложенията
на 6 от общините от област Силистра, както и
областна администрация
Силистра, съдържащи 186
места за безработни лица
за период от 6 месеца.
Заседанието й бе проведено с участието на Драгомир Николов, директор
на Регионалната служба
по заетостта в Русе. Общините със своя програма
са Силистра, Тутракан,
Дулово, Алфатар, Кай-

нарджа, Ситово, също и
областна администрация.
Програмите са за 2014 г.
и са създадени съобразно
нормативните изисквания.
През настоящата година
са усвоени 67 работни
места, което на практика
е 100% спрямо предварителните намерения на
общините от областта.
Най-много заявки за
следващата година правят общините Силистра и
Кайнарджа – по 40, Дулово
е с 30, Тутракан – 25, Алфатар и Ситово – по 20,
областна администрация
– 11. Безработни до 29 и
над 50 години влизат в ка-

Пеню НИКОЛОВ
ипломи на абсолвенти
на Висшето училище по
агробизнес и развитие
на регионите в Пловдив (Учебнонаучен център в Силистра) връчи
ректорът на учебното заведение
проф. Димитър Димитров.
В училището се обучават 7500
студенти. В Силистра се дипломират 121 бакалаври и 35 магистри.
Отличници от бакалаврите са 23
студенти и 14 от магистрите.
От 17 000 студенти, дипломирани в национален мащаб за
21 години, няма нито един безработен, каза проф. Димитров.
Специалностите в областта на
икономиката, туризма, агробиз-
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неса, управлението, финансите,
банковото дело, управление на
общините, управление на проекти,
управление на селските райони са
търсени и желани и гарантират
успешна реализация на младите
хора.
През тази година за пръв път
Силистра е водеща по прием на
студенти, а в национален мащаб
преизпълнението на приема е с
40 на сто. Според проф. Димитър
Димитров българското законодателство в областта на образованието силно ограничава и пресира
предприемчивите висши учебни
заведения особено по отношение
на това те да проникнат на световната арена на образованието.

На 7 декември 2013 г.

Предколедно пазаруване в БУКУРЕЩ
Програма

тегориите хора, сред които ще бъдат търсени работници за изпълнение на
програмите в общините.
Поддържане на четвъртокласната пътна мрежа и
на крайпътни участъци;
почистване на спортни
терени, съоръжения, паркове, вилни зони, исторически и други паметници
– това е естеството на
работа, с което те ще
бъдат ангажирани. От
приоритетните целеви
групи най-широко обхванати са безработните над
50 години и безработните
с ниска квалификация и
образование. Изготвените проектопредложения

целят справяне с местните проблеми на пазара
на труда и ще доведат до
повишаване на заетостта
в общините.
В края на годината социалното министерство
ще се произнесе по предложенията на общините.
„Насърчаване на младежката заетост е европейска
директива, поради което
в основата на програмите са безработни до 29,
а по възможност и до 24
години“, заяви Николов,
директор на РСЗ в Русе,
който представи и новия директор на Бюро по
труда - Силистра - Орхан
Мемиш.
“ТГ”

6:00 – Отпътуване. Пристигане в Букурещ около 9 часа.
- Посещение в Природонаучния музей (Muzeul National de Istorie
Naturala) на Букурещ - минерали и скъпоценни камъни, много видове
птици и насекоми, ще чуете грохота на изригващ вулкан, ще видите огромни скелети на динозаври, пресъздадени от восък океани и планини,
древни бозайници от ледената епоха.
- Посещение по избор на Двореца на Чаушеску (настоящия Парламент,
прави се предварителна заявка) или Двореца Котрочени, в който днес се
помещава президентската администрация. На това място първоначално е
построен манастирски комплекс (1697 г.), по-късно се изгражда сградата
на двореца по проектантските планове на френския архитект Пол Готеро
(между 1888 и 1893 г.), като резиденция на княза наследник Фердинанд
I, бъдещия крал на Румъния.
- Свободно време за предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
18:30 – Отпътуване от Букурещ; 21:00 – Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси, панорамна обиколка
на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в
чужбина”, водач от туроператора, Снимка за спомен – колаж от
снимки направени по време на пътуването
Цената не включва: - Вход за Палата на Парламента - 25 леи за
възрастни, 12 леи за деца
- Вход за Природонаучния музей - 20 леи за възрастни, 10 леи
за пенсионери, 5 леи за ученици и студенти
- Вход за Палата Котрочени - 27 леи за възрастни, 21 леи за
ученици и студенти
1 леа = около 0,50 лв.
Необходими документи: - валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия родител – нотариално заверено пълномощно от липсващия родител
За записвания: Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
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Тютюнопроизводителите празнуваха
от стр. 1 зърнени култури, добитък и млечни
продукти, но изключващи тютюна
нистъра на икономиката Димитър от списъка на продуктите, отговаСтойнев.
рящи на условията за обвързани с
Петицията е създадена на осно-

тютюнопроизводители по всички
тези приоритетни въпроси и при
всяко свое решение да има предвид
въздействието му, което то може
вата на Декларацията, приета на
Годишното Общо събрание на Международната асоциация и акцентира
върху важните въпроси и основните
приоритети на тютюнопроизводството на европейска сцена.
В нея се набляга върху няколко
момента, единият, от които е чл.
6 от Европейската Директива за
тютюневите изделия – въвеждане
на позитивен списък на съставките
в тютюневите изделия. Според
Асоциацията това ще се отрази
пагубно на 200-те хиляди български
граждани, заети в тютюнопроизводството на сортовете Ориенталски и Бърлей у нас.
Засегната е и Реформата на
общата селскостопанска политика
за периода 2014-2020 г. По силата
на споразумението на странитечленки на ЕС от юни тази година,
до 15% от преките европейски субсидии могат да се предоставят за
определени продукти, включващи

производството плащания.
Асоциацията се обръща към
министъра с апел да продължава
активно да защитава националните интереси на българските

да има върху тютюнопроизводителите и тютюнопроизводството
като цяло.
Поздравления за празника към
присъстващите поднесоха пред-

седателят на Селскостопанската
академия доц. д-р Христо Бозуков,
кметът на Тутракан д-р Димитър
Стефанов, кметът на Нова Черна
Нехат Ебазер и Цанка Кемалова от
Булгартабак Холдинг АД и Председател на УС на Българската Асоциация на тютюневата индустия.
По данни на Цветан Филев, в
България живеят и работят половината от тютюнопроизводителите в
Европейския съюз – над 50 хиляди
регистрирани земеделски производители. България е единствена
страна-тютюнопроизводител в ЕС,
в която се отглеждат 4 сортови
групи – Бърлей, Виржиния, Каба
Кулак и Басма. В същото време
България е единствената странатютюнопроизводител в ЕС, която
не получава директни европейски
субсидии за тютюн от началото на
членството й до сега.
И още нещо – славеят на Добруджа – народната певица Калинка
Вълчева бе специален гост на
форума и нейният глас се извиси
на празника съпътстван от майсторлъка на чевермета на бай Шабан от
с. Листец.

В СОУ „Йордан Йовков”:

За чист въздух и красива природа
залесяване. Учениците от IX-XII
клас - да изкопаят дупки в земята
и да залесят храстите.
Консултантите, Евгения Бонева
и Никола Йорданов ни дадоха
компетентни съвети и ни показаха как се залесява. Ние се
справихме отлично с поставените
задачи, като залесихме храстите
на определените им места. Мероприятието приключи с традиционно българско хоро, след което
бяха раздадени удостоверения за
участие.
Моят призив към всички вас
е да бъдете по-добри, да цените
това, което имате, да се стремите
към повече. Нека да опазим и съхраним природата чиста за всички
нас и поколенията след нас.
Даяна АКПУНАРЛИЕВА,
XII “a”клас,
Зам.-председател на УУС,
СОУ „Й. Йовков”,
гр.Тутракан
„Да помагаш на хората значи
да постигнеш всичко!”- Лио Дзи
„Дървото не отказва сянката
си и на онзи, който е дошъл да
го отсече!” - Индийска поговорка
На 25 октомври, в двора на СОУ
„Йордан Йовков” (откъм северната част) се постави началото
на едно добро дело - за по-чист
въздух и по-красива природа...
залесяване на храсти.
Организатор на събитието бе
Лилияна Стойкова - предагогически съветник и ръководител на
бюрото на Училищния ученически
съвет. Като консултанти бяха
поканени Евгения Бонева - ландшафтен озеленител и Никола
Йорданов - инженер-лесовъд в

Държавно горско стопанство-Тутракан. Те ни разказаха за гората,
почвите, залесяването, за чистия
въздух и нашето най-голямо богатство-природата.
Участници в мероприятието
бяха представителите на ученическите съвети (V-XII клас),
както и възпитаниците на V”а” и
V”б” клас с ръководители Калина
Михайлова и Иванка Ганева, Веселина Костадинова (учител по
информатика и информационни
технологии), Красимира Нейчева
(библиотекар).
Бяхме разделени на групи, като
учениците от V-VIII клас имаха за
задача да почистят падналите
листа и да подготвят местата за

Сюлейман ДЖАМБАЗ е родом от с. Първица, Кърджалийско, но от 20 години живее и отглежда тютюн
в с. Зимница, област Ямбол. Две хиляди декара тютюн
е поминъкът на неговото семейство. Отглеждат три
сорта – Виржиния, Ориенталски и Бърлей.
„Тази година се двоумих дали да намаля или увелича
декарите с тютюн, тъй като миналата година изкупната кампания започне много късно. Реших да ги намаля,
по-гъсто засети, така че себестойността на килограм
да падне колкото може по надолу. Много добре започне,
дъждове нямаше (нашият тютюн Виржиния се полива),
страхотен тютюн се получи – 98% първа класа. Но,
много рано падна сланата – на 5 октомври. По принцип,
ние берем тютюн до ноември месец и сега 80-90 тона
остана на къра.
Вижте, ние още навремето сме купили земята, инвестирали сме и не можем да се откажем. При мен средно
работят 300 човека или осигурявам прехраната на 200
семейства.
Проблем за мен е това, че късно започват изкупните
кампании. Специално за сортовете Ориенталски и Бърлейм изкупуването трябва да започне през м. октомври, а
за Вержиния – от 1 август. Защото тютюнът от сорта
Виржиния се бере и след една седмица е готов сух, като
този тук. И тогава веднага може да отиде до търговеца.
А ако няма европейски субсидии и се разчита само на
цената на тютюна – няма никаква печалба. Единствено,
ако има национални или европейски субсидии тогава можем да спечелим.

Шабан Авжията
от с. Листец –
чевермеджия!

от стр. 1 майстора. Агнето трябва да
е 30-35 кг, добре хранено, ако
компанията е малка – може и
25 кг, съветва майсторът. В
чевермето няма холестерол,
при 5 часа въртене, мазнината окапва.
Отначало въртял чевермето на ръка, но после измайсторил и машинарийка. Тя се
нарича „Отворете една бира
на бай Шабан”.
Сега се правят двойно
повече чевермета, категоричен е чевермеджията.

съм правил чевермета на
ЦК на БКП ” – подсмихва се
той. В резервата „Воден” е
показвал майсторство пред
Живков, Брежнев и Чаушеску.
Даже веднъж Чаушеску се
разсърдил, защото не улучил
по време на лов.
За катарския министър е
въртял теле – 300 кг, цели
18 часа.
Рецептата е тайна, месото трябва да се отделя
от кокала, а не да се дърпа
– това е най-важното според
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Празникът на Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
решение на Общинския
съвет от 1992 г. е прието
Димитровден да е Празникът на Главиница. За втора
поредна година общинската
администрация организира цяла
седмица осеяна с културни и
спортни събития, в които активно
се включват всички.
Тази година началото й постави традиционният мотокрос
последван от гостуването на
театралния състав на тутраканското читалище, изложбата
"Даровете на добруджанската
земя", конкурса за рисунка "Аз
обичам Главиница" и "Парад на
приказките" и се стигне до тържествената сесия на Общинския
съвет и самия Празник.
Заседанието на местния парламент премина в две части –
работна и тържествена. По време
на работната част бяха избрани
четирима съдебни заседатели
за Окръжен съд Силистра за
мандата 2014-2017 г. Това са
Сениха Неази, Динчер Садкъ,
Данка Милчева и Рашко Денев.
Съветниците дадоха съгласие
на Сдружение „Вега” да бъдат
предоставени две помещения в
СОУ „Васил Левски” в с. Зафирово за създаване на Арт терапевтичен социален център, в който
ще се работи основно с деца с
нисък социален статус, деца в
неравностойно положение, деца
от приемни семейства и с деца от
комплекса за социални услуги.
С внасяне на знамената, под
звуците на химна на България и

Празникът на Главиница – Димитровден, започна със Света
Златоустова литургия и водосвет
за здраве в православаната църква "Св. Димитър Солунски", която
чества и своя храмов празник. С
благославението на Негово Светейшество Българския патриарх
и Софийски митрополит Неофит,
временно управляващ Русенска
епархия, празничното богослужение възглави Високопреподобния архимандрит Емилиан
в съслужие със ставр. ик. Илия
Тонков – архиерейски наместник
в гр. Тутракан, ик. Георги Геор-

С

ɏɪɚɦɋɜȾɢɦɢɬɴɪɋɨɥɭɧɫɤɢɋɜɟɬɚɁɥɚɬɨɭɫɬɨɜɚ
ɥɢɬɭɪɝɢɹ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɋȽɥɚɜɢɧɢɰɚɞɪɋɟɛɚɯɬɢɧɏȺɅɂȾɢ
ɤɦɟɬɴɬɏɸɫɟɢɧɏȺɆȾɂ

на Европа започна тържествената
част на общинската сесия.
„Енергията на хората от Главиница се влива в нас и ни дава
сила дерзаейки да вървим напред
в името на общата цел – да се
подобри състоянието на гр.
Главиница и на околните села,
каза в приветствието си кметът
Хюсеин Хамди. Точно тази цел
ни обединява и надявам се, това
да продължи и за напред. Затова
благодаря от името на моя екип
и поздравявам общинските съветници, които приемат добри
решения за хората.
Ще си позволя да поздравя и
всички строители, които имат
днес - на Димитровден, професионален празник, а също и всички
именници.”
От името на областния управител Насуф Насуф Поздравителен
адрес поднесе неговият заместник Джанан Халил.

В заседанието участваха и
представители на Общините и
Общинските съвети от Силистра,
Тутракан, Алфатар и Ситово.
За празника поздравителни адреси бяха получени от народния
представител Стефан Господинов, от Янка Такева, председател
на Съюза на българските учители, както и от горецитираните общини, информира председателят
на Общински съвет-Главиница
д-р Себахтин Халид.
От името на кмета на общината
и председателя на Общинския
съвет бяха връчени Благодарствени адреси на Църковното
настоятелство към храм "Св.
Димитър Солунски", СОУ "Васил
Левски", ЦДГ "Св. Св. Кирил и
Методий", НЧ „Христо Ботев”,
Пенсионерски клуб "Младост" и
на организаторите на мотокроса Красимир Шиков и Билент
Расим.

ȽɢɧɤɚɐȺɇɄɈȼȺɨɬɉɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢɤɥɭɛɆɥɚɞɨɫɬɩɪɢɟɦɚ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɚɞɪɟɫ

гиев – архиерейски наместник
в гр. Разград, протойерей Васко
Василев – енорийски свещеник в
гр. Главиница и свещеник Йордан
Куцаров – енорийски свещеник
в с. Зафирово. Литургийните
песнопения бяха изпълнени от

ɌɚɧɰɨɜɚɮɨɪɦɚɰɢɹȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬɌɭɬɪɚɤɚɧ

Ɋɨɤɟɪɢɬɟ

хористките при храма и дошлите за празника хористи от
гр. Тутракан и гр. Исперих. В
словото си архимандрит Емилиан
разказа накратко житието на св.
Димитрий Солунски и предаде
поздравленията на патриарх Нео-

фит към енориашите и жителите
на града.
В следобедните часове централната част на града бе изпълнена с хора. Рокери от Силистра,
Тутракан и Исперих събраха
любопитството на много от тях.
Пъстрата рокерска кавалкада
мина по главната улица и изправи на крака футболните запалянковци на градския стадион,
където те направиха две почетни
обиколки. В същото време се
играеше и мача „Левски” (Главиница) и Калипетрово завършил
наравно - 1:1.
Танцьорите от «Дунавска младост» от тутраканското читалище
«Вапцаров» събраха усмивките и
аплодисментите на главиничани
и техните гости по време на
големия празничен концерт на
открития форум, в който участва
още и оркестър «Веселие».
Празникът приключи с изпълненията на популярни народни
песни от Мария и Магдалена
Филатови.

ɆɚɪɢɹɢɆɚɝɞɚɥɟɧɚɎɂɅȺɌɈȼɂ

СОУ „Христо Ботев” – Тутракан:

ПОКЛОН, БУДИТЕЛИ!
Петокласниците следиха с интенавечерието на 1 ноември Тодорова – класен ръководител на на славните книжовници и револю– Ден на народните будите- V б клас, проведохме в училищната ционери, обезсмъртили имената си рес презентациите за будителите,
разкриващи техните заслуги пред
ли, съвместно с Валентина библиотека час на класа, посветен със своите дела.
народ и родина. Споделиха своите
знания за светите братя Кирил и
Методий, Константин Преславски,
цар Симеон, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Петър
Берон... Разгледаха юбилейно
издание на Паисиевата „История
славянобългарска” и преписа,
който направиха през изтеклата
учебна година учениците от СОУ
„Христо Ботев” по повод 250-годишнината от нейното създаване. Слушаха и запяха с желание
песента за народните будители.
Четоха с патос стихотворения от
български поети, посветени на
България. Заедно изпяха някои
от тях, превърнали се в любими
песни за деца и възрастни. С ентусиазъм приеха идеята да препишат
стихотворенията за родината и да
оформят книжка с тях, която да
подарят на библиотеката.
С песен – прослава на народните будители, приключи часа на
класа. Учениците за пореден път
се убедиха, че „няма народ като
нашия, в чиято история словото,
писмеността и духовността да са
имали такава съдбовна роля”.

В

Първи ноември
– Ден на народните будители!
Празник –
светъл и свят,
български!
Нашият празничен поздрав е
за всички, носещи възрожденски дух –
учители, ученици, родители, граждани!
Благодарности отправяме към всички
учители за професионализма и достойния
труд, посветени на младостта
на Тутракан!
Пожеланията са за здраве, много
позитивни дни и за съхраняване духа на
българските будители!
СОУ „Христо Ботев”, Тутракан
Още през Х век епископ Константин Преславски пише в забележителната си поетическа творба
„Проглас към Евангелието”:
„голяма мъдрост в малка реч
да кажа:
Голи са без Книги всичките
народи:
понеже без оръжие не могат
с врага на нашите души да се
сразят
те са готови за плена на мъки

вечни”
Народните будители заслужават
прослава и обезсмъртяване навеки
и ги получават от благодарните
потомци. „Няма забрава за тези,
които извеждат народа от мрака
на невежеството, от хаоса на незнанието, от възможната духовна
смърт, към светлите простори на
спасението чрез просвета и образованост”.
Анка КОЗАРЕВА

31.10.-6.11.2013 г.
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ОБЩЕСТВО
150 години от рождението на ген.-майор Пантелей КИСЕЛОВ, Началник на 4-та пехотна Преславска дивизия
и командващ ударната групировка на 3-та армия срещу Тутраканската крепост

Победителят при Тутракан
на 8-ми пехотен Приморски полк,
с който се сражава в Балканската
война в боевете при Селиолу,
Гечкенли и Караагач. В междусъюзническата война от 1913 г. се
сражава с полка си на укрепената
Калиманска позиция и на Злетовска река, където е контузен от
граната.
На 24 септември 1913 г. е назначен за командир на 2-ра бригада от
4-та Пехотна Преславска дивизия,
а с включването на България в
Първата световна война е назначен за началник на 4-та пехотна
Преславска дивизия. През януари
1916 г. е произведен в чин гене-

ен.-майор Пантелей Георгиев КИСЕЛОВ е роден на 3
ноември 1863 г. в гр. Свищов. Двадесетгодишен завършва военното училище в София,
произведен в чин подпоручик и
е зачислен в 15-пехотна Ломска
дружина. Бойното си кръщение
получава като командир на 12 рота
от 3-ти Бдински полк в защита
на Видинската крепост по време
на Сръбско-българската война.
30% от личния състав на ротата
излизат от строя, но позицията е
удържана. На следващата година
(24 март 1886 г.) е произведен в
чин поручик и е назначен за ротен
командир в 13-ти пехотен Рилски
полк. Произведен в чин капитан (1
януари 1888 г.). През 1904 г. е вече
подполковник, а през 1906 г. –
комендант на София. След шумен
скандал в Софийската опера срещу царя, той си подава оставката
като комендант на столицата и е

Г

назначен за помощник-командир
на 6-ти Търновски полк. Доказал
воински качества, през 1908 г. е
изпратен на едногодишна военна
специализация в гр. Монтаржи – Франция, където достойно
представя българската военна
школа. Френските вестници от
този период се изказват много
ласкаво за него, а същевременно
отразяват и политическия живот
в България. На 22 септември
България обявява независимостта
си и поради опасения от военен
конфликт с Турция, Пантелей
Киселов е отзован и предсрочно
върнат в България.
Непосредствено след това е
назначен за командир на 5-ти
пехотен Дунавски полк в Русе и
през 1910 г., е произведен в чин
полковник. В Русе остава до 1912
г., като успява да спечели любовта
на русенската общественост. От
1912 г. е във Варна като командир

ȾɢɦɢɬɴɪȾɂɆɂɌɊɈȼ

от бр.39
амите хора от Чехословакия – в Кошице, Рожнява,
Зволен Брезно, Банска Бистрица, в които бяхме, се убедиха в
миролюбивата мисия на Елховския
полк - бяха позитивно настроени
към България и нас. Те разбираха,
че българските войници не са виновни… За всичко бяха виновни не
само Варшавският договор и СССР,
но и САЩ.
Частите на ГДР, Унгария и Полша
като съседки на Чехословакия, пресичат границата от техните страни
директно съгласно плана, на 20

С

Интересни факти за рода Киселови,
споделя внукът на ген. Киселов инж. Пантелей Киселов

„Дядо ми, генерал Пантелей Киселов, на чието име съм
кръстен, е роден през 1863 г. в Свищов, в семейството
на заможен търговец. Баща му е единствен син на бай
Моньо, майстор–строител от село Вишовград /общ.
Павликени/. Бай Моньо е бил всякога сериозен и навъсен
дотолкова, че започват да го наричат бай Моньо Киселия.
Това прозвище става фамилно име на по-сетнешните
поколения…”
Пантелей Киселов, „Срещи с миналото”,
2004 г., изд.Фама

рал-майор.
Начело на тази дивизия генерал-майор Киселов води боеве
срещу Тутраканската крепост. Не
може да се каже „Тутракан”, без
да се спомене генерал Киселов –
тези две имена остават завинаги
свързани в историята. Генерал
Киселов има най-голямата заслуга

генерал-лейтенант.
След демобилизацията е назначен за началник на 3-та военноинспекционна област в Русе. През
1919 г. е произведен в най-високото воинско звание – генерал от пехотата. Избран е за председател на
офицерите от запаса, а след уволнението му от армията, съгласно

Ньойския договор, е избран за почетен председател на дружеството.
В Русе остава до 1926 г. Ежегодно
участва в тържествата, посветени
на годишнината от Тутраканската
епопея в Русе, Шумен и Разград.
Негова е идеята да се създаде мемориал „Военна гробница – 1916
г.” На първата годишнина от битката Щабът на дивизията излиза с
призив за събиране на средства за
изграждане на мавзолей-костница
край Тутракан. Набират се първите
средства от доброволни дарения.
Днес мемориалът е достойна светиня на падналите воини и на ген.
Пантелей Киселов.
В края на 1926 г. се премества

ехтеше „боботенето”
на тежка картечница.
Хората ни попитаха
откъде сме, какво правим тук и защо правим
тези поразии сочейки разкъртения
от танковите вериги асфалтов път.
Отговорихме, че сме българи и ако
трябва ще останем месец, за да
отремонтираме пътя им. Тогава един
от мъжете ни репликира: „Оставете
ги тия, те са от Московската партийна школа”. Като се увериха, че
сме българи разговорът продължи.
Ненадейно покрай нас мина съветски
генерал-майор. Леко ни „кимна” и
продължи напред с напориста походка и възмутен поглед. Явно беше, че е
висш офицер – може би командващ
операцията на този фронт.
Обедните часове на 21 август бяха
доста горещи. В хода на разговора
ни с местните жители, някой от нас
каза, че водата ни е топла и не става
за пиене. Словашките домакини
разбраха за какво си говорим и единият мъж помоли жена си да донесе
вода. Но ние гледахме с недоверие
и мнителност нашите домакини.
Бяхме предупредени да не вземаме вода и храна, запалки, кибрит,
цигари, табакери, химикалки и т.н,
за да не се натровим или взривим
от такива подаръци - „сюрпризи”.
Този човек ни разбра и каза на жена
си да донесе и чаши. Когато жената
донесе кристално изпотената кана
студена вода, тя сипа в своята чаша

и веднага я изпи. След това с усмивка
ни подаде на нас… Няма да забравя
тези освежителни глътки „сладка”
вода. Тя нямаше нищо общо с водата,
която бяхме пили край Братислава,
1965 г. Тогава пиехме „малиновка”
или безалкохолна бира вместо вода.
Далеч от Прага, Рожнява ни посрещна с деца от детската градина на
моста за Зволен и Банска Бистрица.
Пред съветския танк бяха налягали
невинни словашки деца. Затова
съветският генерал се яви пешком
при кмета на Рожнява. Не знаем
какво е казал генералът, но кметът
е бил поканен от него да се качи в
хеликоптера му, за да види друга картина от високо, ако не махне децата
от пътя. Децата веднага са прибрани
на сигурно място и пътят освободен.
Танкът тръгва, но към него се засилва
човек от Рожнява. За да го предпази
танкът прави рязък завой и пада от
моста в дълбоката пропаст. Загиват
петима съветски войници изпълнили
своя човешки и хуманен дълг.
В Банска Бистрица, център на
антифашисткото въстание, 1945 г.
бяхме около 15 часа. Трябваше да
има митинг на дружбата в центъра
на града. Официално това не стана,
но край нашите коли, танкове и машини се струпаха много граждани,
предимно млади хора. В началото
имаше доста провокативни въпроси,
на които хладнокръвно и аргументирано отговаряхме. Накрая край нас
останаха наши привърженици, които

открито споделяха, че сме дошли навреме и намесата ни е била очаквана
и желана. Хората бяха критични, но и
позитивно настроени към нас. Повече
от три часа разговаряхме с гражданите на Банска Бистрица. Впечатлихме
се от брата и сестрата Игор (12 г.) и
Мария (16 г.) Длошови. Личеше, че
са от високоинтелигентно семейство.
Към 18,30 часа някой нас каза, че
цял ден не сме се хранили и трябва
да хапнем нещо. Игор разбра, че ще
се храним и шеговито ни каза, че ще
я караме на консерви, след което си
тръгнаха. Тъкмо се бяхме залисали в
нашата вечеря, на капака на БРМ-а се
похлопа. Отворихме и видяхме Игор.
Носеше голям пакет сандвичи с краве
масло и шунка и вика: „Заповядайте!”. Ние не искахме да ги приемем,
но той беше настоятелен, накрая се
ядоса, „натика” пакета в ръцете и си
замина. Петимата се чудехме какво
да правим със сандвичите. По едно
време водачът на машината Христо
Николов – софиянче, което обичаше
да си похапва, се обърна към мене:
„Мите, я, че си япнем от сандвичите,
па да стая к`вото ще”. Всички се разсмяхме и след малко от сандвичите
нищо не остана.
Около 20 ч. бяхме на мястото,
където устроихме нашия палатков
лагер – на един планински хълм на
Татрите, откъдето Банска Бистрица
се виждаше като на длан. Тук се
настаниха командването на полка
и съветски офицери-посредници,

Моята „Пражка пролет”
август. Но за разлика от нас, Полша
и СССР, на чешко-унгарската граница и чешко-немската граница се
разиграват действия. В пограничните
селища изненадани и уплашени чехи
и словаци излизат на улицата, за
да разберат какво става, но вместо
обяснения или преговори, те биват
обсипани от артилерийски снаряди,
танкови картечи и автоматични откоси „на месо”. Било е ужас!
Благодарение на посредниците –
военните представители на Варшавския пакт и СССР, частите на Унгария
и ГДС са отстранени от операция
„Дунав”, а малко по-късно, около 9
септември, и Полша.
Останахме само българите – в
Прага – Харманлийският полк, а в
Словакия – Елховският полк плюс
съветските войски.
Наближавахме гр. Рожнява предвождани от съветския танк. За
съжаление, ние и него не видяхме
в прекия смисъл – той се движеше
поне километър пред нас. Рожнява
е китно градче в подножието на
Ниските Татри. Колоната ни внезапно
спря в началото, т.е във вилната зона
на Рожнява. Веднага изскочихме от
машините да видим какво става.
Нашата машина бе пред две вили,
от които към нас идваха техните
обитатели. Някъде в далечината

за подготовката и провеждането
на Тутраканската операция. На
19-21 октомври води боеве на
Кубадинската позиция в направлението на главния удар. На 23
октомври влиза в Меджидие, а
на следващия ден – в Черна вода.
На 24 декември превзема Исакча.
На 5 януари преминава на левия
бряг на Дунава и превзема Браила.
През 1917 г. за кратко време е
командир на 3-та българска армия,
а след капитулацията на Румъния,
дивизията му е прехвърлена на
Македонския фронт, на завоя на
Черна, до края на войната. На 15
август 1917 г. е произведен в чин

при сина си Георги в София и на
14 октомври следващата година
умира.
Генерал Киселов е награден с
орден „За военна заслуга” I степен
с военно отличие и IV степен на
обикновена лента; военен орден
„За храброст” III степен 1 и 2 клас
и IVстепен 2 клас; орден „Свети
Александър” II и III степен с мечове
по средата и V степен без мечове.
Отличен е и с чуждестранни ордени – германски „Железен кръст”
I и II клас; австрийски кръст „За
военна заслуга” – II степен; руски
– „Свети Станислав”; турски „Железен полумесец” – I степен и др.
Исторически музей
всички щабни подразделения и
артилерийският батальон, а танковият батальон и мотопехотата се
установиха в гр. Брезно, на около
5 км от нас. Поради пресечения
планински терен радиовръзката бе
невъзможна. Заради това нашите
машини бяха почти всеки ден като
охрана на полковото командване до
Брезно или като куриерска служба. И
така… до 28 октомври 1968 г., когато
дойде най-очакваното за нас – напускане територията на Чехословакия и
завръщането по живо, по здраво в
родината ни.
Преди да приключа бих искал да
кажа още нещо…
Мисията ни бе високо оценена от
съветското командване, от родината ни и не на последно място – от
самите словаци. Това го разбрахме
и почувствахме на място в самата
Словакия. В нашите преходи Банска
Бистрица-Брезно и обратно, в началото очаквахме миномети и картечни
откоси към нашите машини. Напротив, по-късно на определени места
ни очакваха любопитни деца, млади
хора и възрастни. В началото имаше
боязливи ръкомахания, по-късно
поздрави: „Ахой!” „Наздар!” Дали
защото знаеха, че сме българи…?
Но със сигурност ще кажа, че по
тези хора не бе изстрелян нито
един куршум от нас в целия период
на „окупация” т.е Елховският полк
разбираше и действаше по братски
спрямо скритите провокации.
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Алкохолик звъни по телефона:
- Алооо, т’ва ли е номера за помощ на алкохолици?
- Да, кажете.
- Абеее, как се прави мохито?
Двама таксиметрови шофьори си говорят:
- Защо на твойто такси пише СОФтакси?
– Защото работя в София.
- Еми, аз като работя в Курило, на мойто какво трябва да пише?
Пускат на пазара нов продукт - скъп салам от канарчета! Любознателен клиент пита производителя: - Ама, как го правите тоя салам, все
пак канарчетата са малки птички, колко са нужни за един килограм?
- Прав сте, да ви призная, добавяме и малко конско месо...
- Колко малко?
- 1 към 1 - един кон на едно канарче...
Едра жена отишла на лекар и казала:
- Докторе, тежа 138 кг, колко трябва да съм висока?
Лекарят стоял, гледал и казал: - Ами... 3,08 м госпожо.
В този момент жената подскочила от радост и казала: - Ееееее, знаех
си... Всички ми казваха, че съм дебела, а пък аз съм била ниска!
След показното разсъбличане на Ивайло Петев от фенове на ПФК
"Левски", молби за треньори на "синия" отбор са подали Евгени Минчев
и Азис.
Един негър влиза в бар, а на рамото му седи страхотен папагал.
Барманът зяпва и пита: - Къде го намери този красавец?!
- В Африка, отговаря папагалът. Там ги има много...
Съпрузи се карат зверски. Той не издържа и кресва:
- Ако умреш преди мен, на гроба ти ще напиша: "Студена, както винаги"
- А, ако ти умреш пръв, аз ще напиша: "Втвърден най-накрая"
Жена се опитва да се освободи от досадник:
- Знаеш ли, ти ми напомняш океана. . .
- Защото съм такъв голям и силен?
- Не, защото от теб непрекъснато ми се повдига.

Продавам
къща в Тутракан на ул. Добри Чинтулов №17
Телефон за контакт: 0897 919 391

Малки обяви

ПРОДАВАМ
Къща с офис на ул. "Родина" №38 в Тутракан
За информация: тел. 0866 65890
GSM: 0895 425 453 и 0887 553 884

Предлагаме размяна

ɧɚɠɢɥɢɳɟɧɢɦɨɬɧɚɭɥȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨʋɚɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɪɟɳɭɞɜɭɫɬɚɟɧɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɞɨɬɢɟɬɚɠɜ
ɛɥɢɡɨɫɬɞɨɩɚɪɤɚɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɈɝɥɟɞɫɥɟɞɭɝɜɨɪɤɚɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɂɜɚɧɤɚɄɚɥɢɧɨɜɚ
ɬɟɥ

Продавам

отоплителна печка на твърдо гориво - цена 70,00 лв.,
и холова гарнитура - цена: 180,00 лв.
Телефон за контакти: 0889 36 39 55

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ОБЯВА
Дом за стари хора гр. Тутракан обявява свободно работно място
за медицинска сестра /ако няма желаещи мед. сестри, може да
назначим фелдшер или акушерка/.
Желаещите да получат повече информация за длъжностните
изисквания и работно време за обявената длъжност, могат да се
обръщат към администрацията на ДСХ-Тутракан, ул.”Цибър” № 1,
на тел.61245 или GSM 0879668618.

Магазин за модни дрехи
Качествени маркови облекла на много
изгодни цени ще намерите в магазина на
ул. "Трансмариска" №26
За справки: 0894 527079

Продавам

коса (селскостопански инструмент).
Цена – 25 лв. Оглед след уговорка.
За контакти: Иванка Калинова Тел.: 0866 65746

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”,
"Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

Сканди

СУДОКУ

СМЯХ

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Учреден е Ученически парламент в Тутракан Хайде, на танци в
Танцово училище
„Тутракан”
от стр. 1

Към Ученическия парламент ще
работят пет комисии – „Култура,
спорт и туризъм” с два екипа,
съответно „Култура” и „Спорт и туризъм”; „Образование и осмисляне
на свободното време” – с два екипа
– „Образование” и „Забавление”;
„Дебати – инициативи с местната
власт” с екип „Дебати”; „Технологии” с два екипа – „Връзки с
обществеността” и „Електронно
общество” и „Превенции” с екип
„Превенция на агресия, насилие,
алкохол и наркотици”.
„Да няма разделение между
„горно” и „долно” училище –
призова ученичката Теодора
Филипова от СОУ „Христо
Ботев”. Нека да имаме предвид качествата на човека и
неговите достойнства, а не
от кое училище е”.
”Бъдете единни, защото
така се успява. Не превръщайте Ученическия парламент в нещо формално, за да
можем да работим заедно и
да си бъдем взаимно полезни”
– пожела на учредителите
кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов,
който бе гост на събитието
и покани новоизбраното ръководство на първа среща. В
работата на учредителната
сбирка взе участие и Нели

ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɹɬɫɴɜɟɬɧɚɍɱɟɧɢɱɟɫɤɢɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɧɚɩɴɪɜɚɫɪɟɳɚɫɥɟɞɭɱɪɟɞɹɜɚɧɟɬɨɜɤɚɛɢ
ɧɟɬɚɧɚɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

Николова, регионален координатор за Североизточна
България на център „АМАЛИПЕ”, която поднесе своите
поздравления като изрази
мнение, че на малко места
в страната има такова сработване с местната власт
като в Тутракан.
В кметския кабинет д-р

Стефанов отново призова
учениците да гледат позитивно, защото така нещата се случват по-лесно.
„Вратата на този кабинет
е винаги отворена за вас и
вашите инициативи – идвате, казвате проблемите и ги
решаваме заедно” – категоричен бе той.

Следващото заседание
на Ученически парламент
– Тутракан е насрочено за
4 ноември, когато ще бъде
приет конкретен план за
бъдеща дейност.

Майсторско рязане на еленски бут
демонстрира тутраканският кмет
Т

ɪɢɦɚ ɤɦɟɬɨɜɟ ɪɹɡɚɯɚ
ɦɚɣɫɬɨɪɫɤɢ ɟɥɟɧɫɤɢ ɛɭɬ
ɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚɧɚɤɭɥɬɨɜɨɬɨ
ɦɟɡɟɜɪɨɞɧɢɹɦɭɝɪɚɞɢɧɮɨɪ
ɦɢɪɚɯɚ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ ɡɚ ÄɌɭɬɪɚ
ɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ´ɨɬɈɛɳɢɧɚȿɥɟɧɚ
Ⱦɚɥɢɡɚɪɚɞɢɢɦɟɧɧɢɹɫɢɞɟɧ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɚɥɧɢɤɴɬ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɫɴɫ
ɫɜɨɢɬɟ  ɟɥɟɝɚɧɬɧɢ ɩɚɪɱɟɬɚ
ɡɚɦɢɧɭɬɢɨɬɜɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɬɚ
ɜɥɢɰɟɬɨɧɚȾɨɛɪɨɦɢɪȾɨɛɪɟɜ
ȽɨɪɧɚɈɪɹɯɨɜɢɰɚ ɢɏɟɜɢɤɦɟ
ɬɴɥɐɨɧɤɨɐɨɧɟɜɉɨɫɥɟɞɧɢɹɬ
ɨɛɚɱɟɩɨɥɭɱɢɦɨɪɚɥɧɨɭɞɨɜɥɟɬ
ɜɨɪɟɧɢɟɡɚɳɨɬɨɰɟɥɢɹɬɤɭɩɨɧ
ɛɟɧɚɮɨɧɚɧɚɋɩɢɣɞɧɚȻɢɥɢ
Ⱥɣɞɴɥɜɦɟɫɬɨɧɚɧɹɤɨɹɩɨɲɥɚ
ɱɚɥɝɚ
ɂ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɛɟ ɩɪɟɫɴɡ
ɞɚɞɟɧɚ ɟɥɟɧɫɤɚɬɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹ
Äɉɴɪɥɟɧɟɧɚɩɪɚɫɟɧɚɞɬɪɚɩɢ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚɧɨ ɦɚɣɫɬɨɪɫɤɨɬɨ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɧɚɟɥɟɧɫɤɢɛɭɬ
ȿɥɟɧɫɤɢɹɬɛɭɬɢɦɚɭɧɢɤɚɥɟɧ
ɜɤɭɫ ɢ ɩɪɢɝɨɬɜɹɧɟɬɨ ɦɭ ɫɬɚɜɚ
ɫɚɦɨɩɪɢɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɬɟɤɥɢɦɚ
ɬɢɱɧɢɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɧɚȿɥɟɧɫɤɢɹ
“ТГ”
Ȼɚɥɤɚɧ

Калина ГРЪНЧАРОВА
апочна творческият сезон
в Танцово училище „Тутракан”, в което спортните
танци усвояват момичета и момчета в пет различни възрастови
групи плюс любители надхвърлили
тийнейджърската възраст. Преподаватели по танци там са двама
русенци – Тотка и Лазар Лазарови.
Репетициите се провеждат всеки
вторник и четвъртък от 16:00 до
20:30 часа в залата на бившата
„Терма”.
В Танцовото училище всички,
които тренират се разпределят по
възраст и трудност на изпълненията
на танците, разясни Лазар Лазаров.
От него научаваме още за последните успехи на възпитаниците му
на проведения през м. октомври
открит Републикански турнир по
спортни танци в Шумен. Във възрастовата група до 9 г. танцовата
двойка Михаил Дочев - Зорница

З

Войнова е спечелила сребърен
медал, а двойките Виктор Горанов – Виктория Ганева и Димитър
Методиев – Ива Русева са носители
на бронзови медали. Това е вторият
голям турнир след този в КК „Св.
Константин и Елена” край Варна
през м.май, в който участват малките танцовите двойки.
Във възрастовата група до 18 г.
бронзов медал и купа за успеха си
вдигнаха Тодор Войнов и Габриела
Иванова (сн. долу). За тях това е
първото състезание и първи спечелен медал. Те вече са картотекирани и в Българската федерация по
спортни танци.
В същия турнир при соло-изпълненията за момичета, бронзов
медал за първото си участие печели
и Селена Дамянова.
Желаещите да се запишат и
тренират в Танцово училище „Тутракан” могат да позвънят на треньорите на тел. 0893 654 305.

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на
касови апарати, POS-системи,
компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

31 октомври – Дешка ГЕОРГИЕВА, Директор на ЦДГ
„Васил Левски”, с. Зафирово
4 ноември – Румяна УЗУНОВА, Касиер, ДГС-Тутракан
4 ноември – Марин ГРЪНЧАРОВ, „ВиК”-Тутракан
4 ноември – Зейнеб ЯХЯ, Мед.сестра, с. Цар Самуил,
община Тутракан
5 ноември – Костадин МАНЕВ, Кмет на с. Белица, об-

щина Тутракан
5 ноември – Едис НИЯЗИ, Ст. счетоводител, Община
Главиница
5 ноември – Лютфен МЕХМЕД, Кмет на с. Калугерене,
община Главиница
6 ноември – Росица ЦОНЕВА, Ст. спец. „Касиер”, Община
Главиница

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

