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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 5

Година LII

6 - 12 февруари 2014 г.

Цена 0.60 лв.

Винария`2014 или
най-доброто домашно вино
събота - на 8 февруари,
производителите и любителите на домашни вина
отново ще се съберат под егидата на конкурса „Винария”. Този
път организаторите – Община

В

Тутракан, са избрали по-просторно място за провеждането
му – бившия ресторант „Москва”.
Според регламента, в конкурса
могат да участват само производители на собствено вино, без

изкуствени ароматизатори,
реколта 2013 година. Категориите отново са три – Червено вино, Бяло вино и Розе.
Началото на Винария`2014 е
от 11:00 часа.

Екипът на полицията
Лъчезар НИКОЛОВ: работи в интерес на хората
В.н.д Началник на
РУ „Полиция”-Тутракан

т 25 ноември м.г. Районно управление „Полиция” - Тутракан има
нов началник. 47-годишният
Лъчезар Николов е родом от
Русе, но семейно свързан с
Тутракан – съпругата му е
от тук.
„Тепърва опознавам хората, метода и стила на
работа. Трябва да се сработим, да сме един екип,
който да работи за благото и в интереса на хората
от Тутракан, общината и
областта”, категоричен и
лаконичен е Николов.
От него разбираме, че е
завършил средно образование, специалност „Вътрешна архитектура” в Русе. А
след това „по стечение на
обстоятелствата, имах голям мерак да уча във Военноморското училище, но не
стана и записах Висшето
военно артилерийско училище в Шумен”. Завършил
е през 1989 г. земна артина стр. 2
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Внимание, нов вид измама:

Мошеници се правят на
министерска комисия за
оглед на старинни вещи
змамници използват
предложение в проекта за нов Наказателен кодекс и се опитват
да измамят хората в малките населени места. От
МВР обясниха, че мъжете,
представящи се за инспектори, са искали да влизат в
домове и да описват вещи
с културно-историческа
стойност.
Първият подобен случай
от полицията са засекли
в ботевградското село
Боженица. Четирима мъже
са се придвижвали с бял
микробус. Те спрели случаен
жител, представили се за
комисия от министерство
и обяснили, че са дошли да
правят опис на всички вещи
с над 50-годишна история,
които според предложенията за нов Наказателен
кодекс трябва да бъдат
в регистър. След като
жителят на Боженица им

И

Нова активност на Общински ученически
парламент-Тутракан

на стр. 5

обяснил, че иска първо да
говори с кмета на населеното място, неизвестните
мъже изчезнали.
Широкият отзвук по повод коментарите на проектоизменението на НК,
отнасящо се до задължителната регистрация на
старинни вещи над 50 години, би могъл да послужи
като удобен претекст на
измамниците да проникнат
до домовете на хората,
използвайки тяхното невежество или страх от евентуално наказание. Особено
уязвими са възрастните и
самотноживеещите хора,
поясняват още от МВР.
От полицията предупреждават хората за новия начин за измама като допълват, че при среща с подобни
мними чиновници, трябва да
се подават сигнали в найблизкото поделение на МВР.
“ТГ”
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В.н.д Началник на РУ "Полиция”-Тутракан Лъчезар НИКОЛОВ:

НОВИНИ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Общинският ученически парламент (ОУП) в Тутракан проведе Общо събрание на 5 февруари. Освен
организационни въпроси младите парламентаристи
уточниха промяна на Устава за устройството и
дейността на ОУП, участието си в честването на
националния празник на България - 3 март, организацията по отбелязването на деня на мартеницата
и осмомартенския празник. Обсъдени бяха и подробности за церемонията по награждаване в конкурса
„Приятелство между двата пола - мит или реалност”.
На общото събрание бе дискутирана съвместната
бъдеща дейност с Ученическия парламент от град
Силистра.
Подробности – в следващия брой на в. „Тутракански
глас”.
КАРТИ ЗА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ
След консултации между Община Тутракан и фирма
„Т.А.Т.” вече са ясни цените на картите за градския
транспорт за пенсионерите над 65-годишна възраст,
за които Общината поема част от стойността им.
Абонаментните карти за 30 пътувания са по 6,00 лв.,
за 20 пътувания – 5,00 лв., за 10 пътувания – 3,00 лв.
За пенсионерите до 65 години месечната карта за
пътуване струва 20 лв.
За всички останали потребители цената е 32 лв.
на месец.
Картите се закупуват от Автогара-Тутракан.

1 - 5 май 2014 г.

Екскурзия
Будапеща - Виена
Програма
1-ви ден: Отпътуване в 18,30 ч., нощен преход
2-ри ден: Пристигане в Будапеща около обяд. Панорамна обиколка на Будапеща с местен екскурзовод, на български език: Площад
на героите, замък Вайдахуняд, Парламента - най-внушителната
административна сграда в Унгария /отвън/, сградата на Операта,
базиликата "Св. Ищван" /отвън/, Хълма на розите с резиденцията
на Мария Терезия, Будайската крепост: Рибарските кули, църквата
Матиаш /отвън/. Настаняване в хотел 3* в Будапеща. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. Свободно време или възможност за разходка
по Дунава с корабче по р. Дунав. Отпътуване за Виена. Панорамна
обиколка – забележителностите на Рингщрасе, Парламента със
статуята на Атина Палада, Бургтеатър, великолепната сграда на
Кметството на Виена, Виенски университет, Виенската държавна
опера, Пратера с виенското колело, шарените къщи на Дома Хундертвасер, двореца на Евгени Савойски ”Белведере”. Пешеходна
обиколка с местен екскурзовод на български език в старата част
на Виена: Площад "Мария Терезия", зимната резиденция на Хабсбурската династия ”Хофбург”, катедралата”Свети Стефан”.
Настаняване в хотел 2/3* периферно разположен. Нощувка.
4-ти ден: Закуска. Свободно време. По желание посещение на
двореца Шьонбрун, музея Сиси, кралска съкровищница или посещение на Пратера. Свободно време. Нощувка.
5-ти ден: Закуска. Отпътуване за България. Пристигане късно
през нощта.
Цена: 395 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- две нощувки със закуска в хотел във Виена
- една нощувка в Будапеща
- панорамни обиколки на Будапеща и Виена с местен екскурзовод
на български език
- екскурзоводно обслужване по маршрута
- застраховка
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
- входни такси за музеи и други туристически обекта
- разходка с корабче по Дунав – 15 евро
- посещение двореца Шьонбрун – 20 евро с екскурзовод
- двореца Хофбург /съкровищница/ - входна такса с екскурзовод
на бълг.език - 20 евро
- Увеселителен парк Пратера, с транспорт и качване на виенското
колело -12 евро
- екскурзия ”Нощна Виена” /обиколка по Ринга, панорамна гледка
от хълма Каленберг, 1 чаша вино с една порция виенски шницел
с гарнитура или друго типично ястие /28 евро на човек - при 20
човека минимум.
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453

Екипът на полицията работи
в интерес на хората
от стр. 1 добри, както и в Тутракан”.
През следващите четири
години е упражнявал различни професии. В този период
две години кандидатствал
в системата на МВР. „Първата година ми бе отказано, г-н Петканов беше
министър. Тъй като аз
винаги съм бил принципен,
спазвал съм „а, бе”-то, а бях
издържал всички процедури
за кандидатстване в МВР
и написах едно писмо до
президента, до министърпредседателя, до всички
институции в България и
описах цялата фактология
на моето кандидатстване.
И по стечение на добрите
обстоятелства, от 10 септември 2003 г. бях приет в
сектор БОП в Русе. От м.
юли 2013 г. четири месеца
бях командирован в ДАНС
във връзка със закриването
в ГДБОП, а от 25 ноември
същата година съгласно
закона за МВР съм временно
назначен на длъжността
Началник на Районно управление „Полиция” в Тутракан”.
Лъчезар Николов с удовлетворение разказва за успехите на своите две деца.
Дъщеря му учи в Румъния,
завършва тази година специалност „Международни
икономически отношения”

лерия, класически профил,
строеви офицер и от тогава до 1999 г. е бил офицер
в Българската армия – на
всички нива – взводен командир, ротен командир,
началник щаб, командир на
дивизион и т.н.
„Две години пробвах да
вляза във Военната академия „Г.С.Раковски”, но не бях
допуснат, това ме принуди
да напусна армията. През
1998-98 г. имаше масови
съкращения в армията, а е
нормално млад човек, който
иска да се реализира в българската армия и да стигне
до съответните нива – командир на дивизион, да не
приеме предлаганите нива
- взводен командир - разказва още за професионалните
си перипетии той. - Затова си пуснах заявление
за напускане на армията.
От 1 декември 1999 г. със
заповед на Министъра на
отбрана бях освободен по
мое желание и поради изтичане на десетгодишния
договор, тъй като реална
перспектива нямаше. Така
от Крумовград, където
живях 10 години се върнах
в родния си град Русе. Добри спомени имам от Крумовград, там населението
е смесено, хората са много

в Университета в Букурещ,
а синът - в Професионална
гимназия по туризъм в Русе.
В края на разговора, Николов няколко пъти повтори,

че разчита на екипност в
работата на тутраканската полиция и че всяка
дейност на институцията
е насочена в интерес на

На 10 февруари, понеделник:

Храмов празник на църквата в с. Варненци
Н
а 10 февруари е Денят на Св. Харалампий – покровителят на пчеларите. Тогава православната църква
в с. Варненци ще отбележи своя храмов празник.
В 9:00 часа ще започне Света литургия и ще бъде
осветен донесеният от миряните мед.
Покана за празника е изпратена до Н.Св. Българският
патриарх Неофит, който нееднократно е идвал и служил

в църквата в с. Варненци на този празник.
В празничното богослужение ще участва архимандрит
Виктор, викарий на Русенската митрополия, а също и
свещеници и от други епархии, включително и отец
Петър, който сега е в Провадия, но дълги години е бил
служител във варненския храм.
“ТГ”

Кабинетът реши вчера
за парите на общините
Местните управи са подали проекти за 2 млрд. лева срещу 350
млн. лева определени от Фонд "Растеж и устойчиво развитие на
регионите”
абинетът реши
на вчерашното си
заседание как да
се разпределят парите от националната
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на
регионите”. Във фонда
има 500 млн. лева.
Средствата са предназначени за развитието на области, за
които няма еврофондове. 350 млн.лева са за
общински проекти. Останалите 150 млн.лева
от фонда ще отидат
за министерствата,
но пак за развитие на

К

регионите. По неофициална информация, от
определените пари е
оставен малък резерв,
така че сумата, която
реално ще се раздава
е около 300 млн.лева.
Община Тутракан
има входирани там
три проекта – за реконструкция на ул.
„Ана Вентура” – от
парка до изхода на
Тутракан, за водопровод и асфалтиране
и укрепване на две
подпорни стени по ул.
„Мусала” и третият
проект е за асфалтиране на група улици в

с. Цар Самуил.
Избрани са предимно
инфраструктурни проекти, съобщи предварително министърът
на инвестиционното
проектиране Иван Данов. Без да дава подробности, той обясни,
че в разпределението
на средствата не е
пропусната нито една
община, която е кандидатствала.
Списъкът с одобрените проекти бил около 350 страници. Междуведомственият съвет, който разпределя
парите, се състои от

шестима министри
плюс председателя на
Националното сдружение на общините
Тодор Попов.
Съветът проведе
първото си заседание
на 27 януари и за седем
дни е успял да оцени по
11 критерия всичките
1100 кандидатствали
проекта на стойност
2,2 млрд. лв.
В следващия брой на
„ТГ” очаквайте информация дали е одобрен
проект на община
Тутракан.
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От редакционната поща

Община Главиница
Област Силистра

Зимата в нашия град
О

РЕШЕНИЕ № 0126
гр. Главиница, 31.01.2014 г.

чаквахме студ и сняг и
те дойдоха! За радост
на децата, защото
има пързалки, а и училище
няма. За страх и болка на
старите хора, особено самотните, с малки пенсии,
скъпа храна и лекарства,
проблеми с отоплението.
Но зимата си е зима! И със
студ и със сняг, пък, който
както се оправи!
Снегът затвори моя позната живееща сама в къща
и здравословно недобре за
три дни в къщи – без да
може да излезе и да си
разчисти снега. Намериха
се добри хора, които й отвориха дома и излизането
стана възможно. В града,
а и в общината можеше да
има телефон, на който да се
обаждат граждани в подобни
случаи за помощ. Все пак сме
хора и проблемите ги има.

Аз, слава Богу, съм по-добре. Живея в блок, където
има и млади хора, които
при нужда се включват в
почистването на снега – при
случай като горния.
Становището на Община-

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал.4, т.2
и Глава осма «а» от ЗОП

З А П О В Я Д В А М:

та е – всеки собственик да
почиства снега пред дома
си, магазина, междублоковото пространство” (така
е и при хигиенизирането). А,
когато засадените от нас
дървета – овощни и декоративни – се отсичат от

Общината без никой да ни
иска мнението? Тогава тази
площ е тяхна – общинска, те
са собствениците!!!
Това е тема обаче за друг
разговор, а сега е зима –
сняг и студ.
Прави впечатление, че
тази година улиците са
почистени навреме от снегорините на фирмите. Направиха се хубави пътеки
по тротоарите в централната част на града. Но
само там, а в останалите
части на града? Гражданите продължава да ходят по
почистените улици, а не по
тротоари. Опесъчаване?!
Такова въобще не е имало…
Може би през първия ден на
снега, по ул. „Александър
Стамболийски”. Коментира
се, че няма подсигурен пясък.
Машина има, но пясък няма.
Буксуващи коли има, под снега се показа ледът и стана
опасно. В центъра, главната

улица е задръстена до средата от автомобили. Така
се затруднява движението
на градските автобуси, особено при разминаване на две
превозни средства.
Не всички спирки са разчистени, за да могат да се
качват и слизат пътниците.
Това са двете спирки до
Автогарата, кв. „Възходи”,
Мелницата и др. Пътниците направо скачат в снега.
Прави чест на водачите на
автобусите, че са внимателни, влизат положението
на пътниците и ги изчакват.
А те в повечето случаи са
социално слаби и пенсионери.
Но всичко ще мине. Снегът един ден ще се стопи.
Ще дойде и пролетта. Дано
всичко мине добре, без произшествия.
Остава ни да чакаме!
Цветана КИРОВА

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична
покана за избор на изпълнител на обществена поръчка
при следните условия:
I. Предмет на поръчката: Доставка на канцеларски
материали, хартия, формуляри и офис консумативи за
нуждите на община Главиница и звената на бюджтна
издръжка за 2014 г.”
II. Код съгласно Класификатора на ОП (CPV):
30192000, 30197000, 30197630, 30125100, 22800000
III. Прогнозна стойност на поръчката: 40 000 лв. без
ДДС /48 000 лв. с ДДС/.
IV. Критерият за оценка е „най-ниска цена”.
V. Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница, ул. ”Витоша” №44, краен срок до
01.03.2015 г.
VI. Гаранция за участие в размер на 100 лв. се
внася по сметка на Община Главиница IBAN BG
04IORT73793360005500 при „Инвестбанк” АД, клон
Русе.
VII. Гаранция за изпълнение на поръчката – 2% от
договорената стойност.
Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията се уреждат, съгласно
действащото в страната законодателство.
VIII. Поканата да се изготви съгласно изискванията
на чл.101б от ЗОП.
IХ. Място и срок за подаване на офертите 12.02.2014
г., 12,00 часа в Общинска администрация – Център за
информация и услуги, гр. Главиница, ул. ”Витоша” №44.
Х. Място и срок за разглеждане на офертите –
12.02.2014 г., 15,30 часа в заседателната зала на
общината – етаж IV.
ХI. Офертите да се изготвят на български език.
Да включват: Техническо предложение, Ценово предложение (за които да се изготвят образци) и всички
изисквани документи, посочени в поканата.
ХII. Срок на валидност на офертите: Не по-малко
от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок
за предаване на офертите.
ХIII. Длъжностни лица, които да получат, разгледат и
оценят офертите: Селим Садула - Гл. специалист „ЕП
и ОП”, Нурхан Али – Главен счетоводител на Община
Главиница, Ирена Русчева – юрист; Резервен член –
Гюнай Риза, Гл. специалист „ОбС”
ХIV. След получаване, разглеждане и оценяване на
офертите, лицата да съставят протокол съгласно
чл.101г, ал.3 от ЗОП.
Кмет на Община Главиница:
/Хюсеин ХАМДИ/

Едноличните търговци плащат
15% данък върху доходите си
от стопанска дейност
ɨɯɨɞɢɬɟ ɨɬ ɫɬɨɩɚɧɫɤɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɧɚ ɟɞɧɨɥɢɱɧɢɬɟ ɬɴɪɝɨɜɰɢ ɫɟ
ɨɛɥɚɝɚɬ ɫɴɫ ɫɬɚɜɤɚ ɨɬ 
ɚɡɚɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɞɨɯɨɞɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɧɚɨɛɥɚɝɚɧɟɫɞɚɧɴɤ
ɜɴɪɯɭɨɛɳɚɬɚɝɨɞɢɲɧɚɞɚɧɴɱɧɚɨɫɧɨɜɚɜɫɢɱɤɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢ
ɥɢɰɚ ɡɚɩɥɚɳɚɬ  ɞɚɧɴɤ
Ɍɚɤɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɟɞɧɨɥɢɱɟɧ
ɬɴɪɝɨɜɟɰ ɱɢɹɬɨ ɞɟɣɧɨɫɬ ɟ
ɄɂɊɈɤɚɤɬɨɜɢɧɚɝɢɟɡɚɩɪɢɦɟɪɆɧɨɝɨɫɴɡɧɚɬɟɥɟɧɩɨɞɪɟɞɟɧɢɨɬɝɨɜɨɪɟɧɟɧɚɩɢɫɚɥɜɩɪɨɮɢɥɚɫɢɜɴɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɫɥɚɞɤɚɪɫɤɢ
ɎɟɣɫɛɭɤȼɚɫɢɥɑɚɤɴɪɨɜɡɚɱɨɜɟɤɚɤɨɣɬɨɪɚɡɱɢɫɬɜɚɫɧɟɝɚɩɨɬɪɨɬɨɚɪɚɧɚɝɥɚɜɧɚɬɚɭɥɢɰɚɞɨɩɚɪɤÄɏɪɢɫɬɨ
ɢɡɞɟɥɢɹɳɟɡɚɩɥɚɬɢɞɚȻɨɬɟɜ´
ɧɴɤɜɴɪɯɭɝɨɞɢɲɧɚɬɚɞɚɧɴɱɧɚ
ɉɪɢɹɬɟɥɢɳɨɦɬɨɣɦɨɠɟɜɹɪɜɚɦɱɟɳɟɝɨɩɨɫɥɟɞɜɚɦɟɢɧɢɟ±ɩɪɢɡɨɜɚɜɚɨɳɟɬɨɣ
ɨɫɧɨɜɚ ɤɚɬɨ ȿɌ ȼ ɫɴɳɨɬɨ
ɋɧɢɦɤɢȼɚɫɢɥɑȺɄɔɊɈȼ ɜɪɟɦɟ ɚɤɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɴɬ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɬɨɧɚɟɞɧɨɥɢɱɧɢɹ
ɬɴɪɝɨɜɟɰ ɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɯɨɧɨɪɚɪ
ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢ ɞɨɝɨɜɨɪ ɬɨ
ɬɨɡɢ ɞɨɯɨɞ ɳɟ ɫɟ ɨɛɥɨɠɢ ɫ
ɞɚɧɴɤɜɴɪɯɭɨɛɳɚɬɚɝɨɞɢɲɧɚ
ɞɚɧɴɱɧɚɨɫɧɨɜɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚ
ɧɚɫɬɨ
ȿɞɧɨɥɢɱɧɢɬɟɬɴɪɝɨɜɰɢɤɨɢɬɨɩɪɟɡɝɧɟɫɚɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɥɢ ɫɬɨɩɚɧɫɤɚ ɞɟɣɧɨɫɬ
ɢ ɧɟ ɫɚ ɩɪɢɞɨɛɢɥɢ ɞɪɭɝɢ
ɞɨɯɨɞɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢ ɧɚ ɞɟɤɥɚɪɢɪɚɧɟ ɧɟ ɫɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢ
ɞɚɩɨɞɚɜɚɬɝɨɞɢɲɧɚɞɚɧɴɱɧɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɩɪɟɡɝ
ȽɨɞɢɲɧɚɬɚɞɚɧɴɱɧɚɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɢɡɬɟɝɥɟɧɚɨɬɢɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɚɧɚɇȺɉ
 ZZZQDSEJ Ɏɨɪɦɭɥɹɪɢɬɟ

Д

ɫɟɩɨɞɚɜɚɬɞɨɚɩɪɢɥ
ɝɤɚɬɨɞɟɤɥɚɪɢɪɚɧɢɹɬɞɚɧɴɤ
ɡɚ ɞɨɜɧɚɫɹɧɟ ɩɨ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɟɜɧɟɫɟɧɜ
ɫɴɳɢɹɫɪɨɤ
Ⱥɤɨ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɞɚɧɴɱɧɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɫɟ ɩɨɞɚɞɟ ɞɨ
 ɮɟɜɪɭɚɪɢ  ɝ ɢ ɜ ɫɴɳɢɹɫɪɨɤɫɟɜɧɟɫɟɞɚɧɴɤɚɡɚ
ɞɨɜɧɚɫɹɧɟ ɩɨ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚ
ɢɥɢɱɚɫɬɨɬɧɟɝɨɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɩɨɥɡɜɚ  ɨɬɫɬɴɩɤɚ ɜɴɪɯɭ
ɜɧɟɫɟɧɢɹɜɫɴɳɢɹɫɪɨɤɞɚɧɴɤ
ɡɚ ɞɨɜɧɚɫɹɧɟ  ɨɬɫɬɴɩɤɚ
ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɨɥɡɜɚɬ ɢ ɟɞɧɨɥɢɱɧɢɬɟ ɬɴɪɝɨɜɰɢ ɤɨɢɬɨ ɩɨɞɚɞɚɬ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɫɢ ɞɚɧɴɱɧɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ
ɩɴɬɩɨɞɩɢɫɚɧɚɫɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ
ɩɨɞɩɢɫ ɜ ɫɪɨɤ ɞɨ  ɚɩɪɢɥ
ɝɈɬɫɬɴɩɤɚɬɚɫɟɩɨɥɡɜɚ
ɜɴɪɯɭ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ ɞɚɧɴɤɚ
ɡɚ ɞɨɜɧɚɫɹɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɜ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚ Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɩɨɥɡɜɚ ɫɚɦɨ ɟɞɧɚ ɨɬ ɞɜɟɬɟ
ɨɬɫɬɴɩɤɢ
ɉɨɜɟɱɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɤɚɤɬɨ
ɢ ɩɨɦɨɳ ɩɪɢ ɩɨɩɴɥɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɟɜɨɞɧɢɬɟ ɧɚɪɟɠɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɩɨɳɟɧɫɤɢɬɟ ɡɚɩɢɫɢ ɢ ɧɚ ɞɚɧɴɱɧɢɬɟ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɢɬɟɧɚɇȺɉɦɨɝɚɬɞɚɩɨɥɭɱɚɬ
ɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹɬɟɥɟɮɨɧ
ɧɚɰɟɧɚɬɚɧɚɟɞɢɧ
ɪɚɡɝɨɜɨɪ
“ТГ”
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Оперативна програма за развитите
на сектор "Рибарство" (2007-2013)

http://www.gts-flag.org

Малък Преславец ще се впише във
важните туристически дестинации В
И
В

звестно като Царството на водните лилии село Малък
Преславец скоро ще се
впише във важните туристически дестинации,

нът може да се превърне
в предпочитано място за
развитие на екотуризъм.
Проектът е за подобряване
на средата на живот около
местата за приставане

новопроектирана алейна
мрежа. Предвидени са алеи,
които да осигуряват пряк
достъп от брега на реката до зоната за временно
съхранение и продажба на
улов с цел подобряване на
условията на труд на рибарите. В тази част има
и леки дървени постройки
– бунгала за съхранение на
риболовни принадлежности,
в които също ще бъде осъ-

обзавеждане – пейки и засенчващи перголи, както и
осветяване на местността
посредством осветителни
тела по протежение на
алеите.
В западната част на терена са проектирани две
чешми – за почистване на
риба и за питейна вода.
Мястото се посещава от
туристи, защото е близо
до Защитената местност

Новини от МИРГ

ъв връзка с актуализацията на Местната Стратегия за развитие на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле” в раздел "Кандидатстване" на
сайта на организацията са публикувани актуализирани насоки и документи за кандидатстване.

офиса на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле"
очакват да бъдат внесени нови проекти, информираха от там.
Своите идеи ще представят Община Главиница, читалищата от селата Бръшлян и Бабово, Сливополска
община, както и бургаска асоциация.

В А Ж Н О!
30 юли 2014 година е крайният срок за приемане
на проекти от бенефициенти по всички мерки от
Местната Стратегия за развитие на Местната
инициативна рибарска група «Главиница-ТутраканСливо поле». Това са:

Приоритетна ос I.
Подобряване достъпа до пазари и
създаване на добавена стойност в
рибарския сектор

благодарение на проекта
"Подобряване на средата
за живот около местата
за приставане на рибарски
лодки по р. Дунав”, който
осъществява Община Главиница. Той е финансиран
по Мярка 2.1 „Повишаване
на конкурентоспособността на рибарската област
чрез публични инвестиции
за подобряване средата
на живот в областта“ –
Компонент 1 от Местната
Стратегия за развитие на
МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”, Мярка 4.1
„Развитие на рибарските
области“ от Оперативна
програма Развитие на сектор Рибарство (2007-2013).
Инвестицията възлиза на
371 271 лева.
Главинишката община,
в рамките, на която е
селото, смята, че райо-

на рибарски лодки на река
Дунав при селото. Целта е
чрез осигуряване на необходимата инфраструктура
да се подобрят условията
за риболов по поречието и възможности за отдих. Имотът е общинска
собственост. Проектът
предвижда да се доразвие
разположената югоизточно
от имота зона за отдих,
осигурявайки достъп за
посетителите до брега на
реката и съществуващия
рибарски пристан. Обособени са три основни зони
– за риболов и наблюдение,
за временно съхранение и
първа продажба на риба и
зона за консумация. В зоната за риболов и наблюдение
са изградени дървени скари
и площадки за риболов,
достъпът, до които се
осъществява посредством

Мярка 1.1. „Създаване на добавена стойност към
продукти от риболов и аквакултура“ Мярка 1.2.
„Поддържане и развитие на търговската мрежа за
продукти от риболов и аквакултура чрез създаване и
модернизиране на търговски пунктове, развитие на
нови пазари и маркетингови подходи“

Приоритетна ос II.
Подобряване на средата на живот и
повишаване на компетенциите

ществявана първа продажба на улов. Бунгалата са
захранени с електричество
и вода.
В зоната за консумация
на открито с цел предотвратяване на произволно
палене на огън и опазване
на околната среда са обособени площадки за барбекю,
където са изградени леки
дървени навеси с покрита
веранда за приготвяне на
риба и консумация на място,
които също са захранени
с електроенергия и вода.
В проекта е предвидено и
съответното градинско

"Малък Преславец", където
се намира най-голямото
находище на водни лилии у
нас. Освен че е разкрила останки от стар римски път
и от прабългарско селище,
земята тук не спира да
изненадва дори местните.
Дъждът често разкрива
ценни находки - тук са намирани монети, грънци от
прабългарско време, керамики. За да могат обаче и
историческите дадености
да привличат туристи,
трябва да се инвестират
още много средства в тази
уникална местност.

Два нови проекта приеха в офиса на МИРГ
а периода от средата
на м.декември 2013 г.
до края на м.януари
2014 г. в МИРГ „ГлавиницаТутракан-Сливо поле” са
постъпили две нови проектни предложения.
Проект по Мярка 3.1.,
компонент 2, с наименование“ Реновиране на две
рибарски къщи в архитектурен ансамбъл Рибарска
махала“ е на Исторически
музей-Тутракан.
Целта на проекта е да
допринесе за насърчаване
на туризма чрез обновяване
на два обекта за настаняване и отдих с общ капацитет 12 места в архитектурен ансамбъл „Рибарска
махала” в Тутракан.
Предвидени са текущ

З

ремонт на два обекта за
настаняване стопанисвани
от кандидата, закупуване и
доставка на обзавеждане
за къщите, както и доставка и монтаж на отоплителна инсталация за къщите.
Проектът е предвиден да
се реализира в рамките на
12 месеца, а искана сума 108 387,63 лв.
Второто проектопредложение е по същата мярка
и е с наименование „Пазители на Дунавските традиции и култура”. С него
кандидатства НЧ ”Никола
Йонков Вапцаров – 1873”,
град Тутракан.
Създаване на допълнителна заетост на жените
на рибарите извън рибарския сектор чрез диверси-

фициране на традициите,
поминъка, бита, обичаите,
чрез насърчаване на туризма, екотуризма, културния
туризъм и други социални
услуги е основната цел на
проекта. Както и създаване на условия за по-успешна социална реализация
и интеграция на жените
от рибарската общност,
на младите таланти на
Тутракан и хората в неравностойно положение, чрез
провеждането на активна
гражданска, творческа и
културна политика.
Предвидено е създаване
на Творческа работилница
„Успешен старт” за жените на рибарите; Разкриване на танцов клуб ”Здрави
корени, жив дух”; Създаване

на школа по пеене „Дунав
пее”; Организиране и провеждане на фотоизложба
„Тутракан спомени и настояще”; Организиране
и провеждане на първи
национален конкурс за надсвирване на сватбарски
оркестри „Да съхраним завещаното от дедите ни и
го предадем на децата си”;
Създаване на Туристически
информационен център;
Участие в международни
туристически изложения;
Доставка на обзавеждане,
оборудване и печки за отопление на зрителния салон
на читалището и др.
Исканата сума е в размер
на 194 434,10 лв., а изпълнението на проекта – 9
месеца.

Мярка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции
за подобряване средата на живот в областта“ –
Компонент 1
Мярка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 2

Приоритетна ос III.
Запазване привлекателността на
територията и диверсифициране на
традиционния поминък чрез насърчаване
на алтернативни икономически дейности

Мярка: 3.1. „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално
туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост
извън сектор „Рибарство” – Компонент 1
Мярка 3.1. Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване
на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”Компонент 2
Мярка 3.2.: „Запазване на привлекателността и
облика на рибарската област чрез защита на природното наследство”
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4-ти февруари - Световен ден за борба с рака

Нова активност на Общински ученически
парламент-Тутракан
П

ɁɚɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɭɱɢɥɢɳɟɧɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɈɦɢɧɚɋɬɨɣɤɨɜɚɫɭɩɪɚɜɢɬɟɥɹɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɛɨɥɧɢɰɚɞɪɇɟɞɤɚɐɜɟɬɤɨɜɚ

оредна инициатива
осъществи Общинският ученически
парламент в Тутракан на
4 февруари. Поводът бе
Световният ден за борба
с рака. Кампанията е фокусирана върху Цел номер 5
на Световната декларация
за рака - да се опровергаят
вредните митове и грешни
концепции за рака под надслов: "Ракът - знаете ли"?
Учениците минаха през
кафенетата и магазините
на града, посетиха НЧ "Н.
Й. Вапцаров", Община Тутракан, Общинския съвет и
МБАЛ-Тутракан.
"Напомнихме на гражданите кой ден е днес - Световният ден за борба с
рака. Всички показаха съпричастност, позволявайки
да им поставим лентичка,
която символизира именно
това. Срещнахме десетки
усмивки и пожелания за

здраве, сподели Даниел
Терещенков, председател
на Общинския ученически
парламент. Пожелавам на
Всички крепко здраве и дълголетие, да бъдем силни и
да не спираме да вярваме!”
Световният ден за борба
с рака е инициатива на
Световната здравна организация към ООН, а целта
е да повиши обществената
ангажираност към опасната болест, която е един от
основните фактори, причиняващи смърт в световен
мащаб.
Първата световна среща
за борба с рака в новото
хилядолетие се състоя на
4 февруари 2000 г. На нея
се приема Парижката харта срещу рака и се взима
решение за отбелязване на
датата като Световен ден
за борба с раковите заболявания - откриване, лечение
и превенция.

Тутраканското читалище с нова
визия за развитие
П

ɨɜɟɱɟ ɨɬ  ɫɚ ɫɚɦ ɨ ɞ ɟ ɣ ɰ ɢ ɬ ɟ  ɧ ɚ  ɇ ɑ
ÄɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɝ´
ɩɪɟɡɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɤɨɢɬɨ
ɡɚɩɚɡɜɚɬ ɫɜɨɟɬɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɡɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɹɜɚɧɟ
ɧɚɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨɜɪɟɦɟɢɩɪɟɡ
ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ Ɍɟ ɫɚ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɜ  ɝɪɭɩɢ ɫɴɫɬɚɜɢ
ɤɥɭɛɨɜɟɢɲɤɨɥɢɇɚɣɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɚɟɌɚɧɰɨɜɚɮɨɪɦɚɰɢɹ
ÄȾɭɧɚɜɫɤɚ ɦɥɚɞɨɫɬ³  
ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɟɠɢ Ɉɫɬɚɧɚɥɢɬɟ ɫɚɦɨɞɟɣɰɢ ɫɚ ɜɴɜ ɎɌɋ
ÄȾɟɬɟɥɢɧɢ³ ȼȽ Äɋɟɜɟɪɢɧɚ³
Ⱦɟɬɫɤɢ ɧɚɪɨɞɟɧ ɨɪɤɟɫɬɴɪ
ɆɴɠɤɢɧɚɪɨɞɟɧɨɪɤɟɫɬɴɪȼȽ
ÄȺɤɭɫɬɢɤɚ³Ɍɟɚɬɪɚɥɟɧɫɴɫɬɚɜ
ÄȻɨɪɢɫ ɂɥɢɟɜ³ ɜ ɤɥɭɛɨɜɟɬɟ
ɡɚ ɯɨɪɚ ÄȾɨɛɪɭɞɠɚ´ ÄɆɥɚɞ
ɩɪɢɹɬɟɥ ɧɚ ɤɧɢɝɚɬɚ³ Äɉɪɢɥɨɠɧɨ ɢɡɤɭɫɬɜɚ³ ÄɈɬ ɧɢɳɨ
ɧɟɳɨ³ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧ ɤɥɭɛ
ɤɚɤɬɨ ɢ ɲɤɨɥɢɬɟ ɩɨ ɤɢɬɚɪɚ
ÄȺɤɭɫɬɢɤɚ´ɚɤɨɪɞɟɨɧɝɚɣɞɚɢ
ɤɚɜɚɥɢɧɚɪɨɞɧɨɩɟɟɧɟ
Ⱦɜɚɝɨɥɟɦɢɤɨɧɰɟɪɬɚɛɹɯɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɩɪɟɞ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ± ɩɨ ɩɨɜɨɞ
ɝɨɞɢɲɧɢɹ ɸɛɢɥɟɣ ɧɚ
ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ  ÄɌɚɦ ɤɴɞɟɬɨ
ɢɦɚ ɦɢɧɚɥɨ  ɢɦɚ ɛɴɞɟɳɟ´
ɢ ɤɨɥɟɞɧɢɹ ÄȾɚ ɫɴɛɭɞɢɦ ɤɨɥɟɞɧɢɹɞɭɯ³ɩɨɫɟɬɟɧɢɨɬɧɚɞ
 ɞɭɲɢ ɩɭɛɥɢɤɚ ɫɨɱɢ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɬɚ
Ɍɟɚɬɪɚɥɧɚɬɚ ɬɪɭɩɚ ÄȻɨɪɢɫ
ɂɥɢɟɜ³ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɩɪɟɦɢɟɪɚ
ɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ Äɀɟɧɫɤɨ

ɰɚɪɫɬɜɨ³ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɪɚɞɜɚ ɧɚ
ɝɨɥɹɦɢɧɬɟɪɟɫɢɨɞɨɛɪɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɚ ɩɪɟɡ ɧɨɜɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɫɟɡɨɧɬɪɭɩɚɬɚɩɨɞɝɨɬɜɹɧɨɜɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ȾɟɰɚɬɚɢɦɥɚɞɟɠɢɬɟɨɬɌɎ
ÄȾɭɧɚɜɫɤɚ ɦɥɚɞɨɫɬ³ ɩɪɟɤɚɪɚɯɚɩɨɱɟɬɢɪɢɞɧɢɧɚɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɥɚɝɟɪ ɜ ɤɭɪɨɪɬɚ Äɋɜ
ɋɜɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɢȿɥɟɧɚ³ɚɢ
ɭɱɚɫɬɢɹɬɚ ɢɦ ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɫɚ ɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢ ± ɜ ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɡɚ ɉɪɚɡɧɢɤɚ ɧɚ ɝɪɚɞɚ ɜ
ɩɪɚɡɧɢɤɚ ÄɁɟɦɹɬɚ ɢ ɯɨɪɚɬɚ³
ɜɫȻɚɛɭɤɧɚɎɟɫɬɢɜɚɥɚɧɚ
ɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚɜɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɜɉɪɚɡɧɢɤɚɧɚɝɪɚɞȽɥɚɜɢɧɢɰɚɧɚɇɢɤɭɥɞɟɧɢɞɪ
ɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚ
ɬɟɚɬɪɚɥɧɢɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɢɤɨɧɰɟɪɬɢ ɩɨɫɟɬɟɧɢ ɨɬ ɨɤɨɥɨ

ɞɟɰɚɢɭɱɟɧɢɰɢɢ
ɜɴɡɪɚɫɬɧɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɚɜɝɭɫɬɞɟɤɟɦɜɪɢ ɨɬɱɟɬɴɬ
ɡɚ ɤɨɣɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬ ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɉɟɬɤɨɜɚ ɧɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ
ɱɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨ
ɉɪɟɞɫɬɨɢɜɴɡɨɛɧɨɜɹɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɄɥɭɛɩɨɛɭɮɨɫɢɧɯɪɨɧɚɞɚɫ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɥȺɧɝɟɥȺɧɝɟɥɨɜ
ɇɚɞɝɪɚɠɞɚɳɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
Äɍɫɥɭɝɢɜɦɨɞɟɪɧɢɬɟɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ³ɩɨɉɪɨɝɪɚɦɚÄȽɥɨɛɚɥɧɢ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢȻɴɥɝɚɪɢɹ³ɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩɪɟɡɫɴɳɢɹɩɟɪɢɨɞ
Ɂɚ ɝɨɞɢɲɧɢɹ ɸɛɢɥɟɣ
ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɩɨɥɭɱɢ ɢ ɞɚɪɟɧɢɹ±ɡɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟɧɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨɨɬɦɧɨɝɨɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ
ɮɢɪɦɢɨɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
  ɛɪɨɹ ɦɴɠɤɢ ɮɨɥɤɥɨɪ-

ɧɢ ɪɢɡɢ ɢ ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ ɨɬ
Ʉɚɦɟɥɢɹ Ɂɥɚɬɚɧɨɜɚ ɛɢɜɲ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɑɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨ
ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨɤɧɢɝɢɨɬ
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚ±ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɨɬ ɫɟɦ
ɉɟɩɚ ɢ Ɍɨɞɨɪ Ʉɪɴɫɬɟɜɢ  
ɦɩɥɚɬɤɨɣɬɨɟɢɡɩɨɥɡɜɚɧɡɚ
ɞɟɤɨɪɚɧɚɤɨɥɟɞɧɢɹɤɨɧɰɟɪɬ
Ⱥɤɬɢɜɧɚɳɟɟɪɨɥɹɬɚɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɢɩɪɟɡɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɜ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹɄɭɥɬɭɪɟɧɤɚɥɟɧɞɚɪ
ɇɚɣɝɨɥɹɦɚɬɚ ɪɚɞɨɫɬ ɡɚ
ɜɫɢɱɤɢ ɨɛɚɱɟ ɟ ɮɚɤɬɴɬ ɱɟ
ɧɚɣɩɨɫɥɟ ɩɨɧɹɬɢɟ Äɩɪɨɟɤɬ´
ɧɚɜɥɟɡɟɜɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹɬɚɧɚ
ɱɢɬɚɥɢɳɧɢɬɟɫɥɭɠɢɬɟɥɢɂɬɨ
ɩɪɨɟɤɬɢɜɩɨɥɡɚɧɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɬɚɢɜɫɢɱɤɢɝɪɚɠɞɚɧɢ
Ɉɞɨɛɪɟɧ ɟ ɩɪɨɟɤɬɴɬ Äɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ±ɢɡɜɨɪɧɚɤɭɥɬɭɪɚ
ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ´ ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɫɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɫɥɜɩɨ
ɦɹɪɤɚ  ÄɈɫɧɨɜɧɢ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚɬɚ ɜ ɫɟɥɫɤɢɬɟ ɪɚɣɨɧɢ´
ɨɬ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚ ɫɟɥɫɤɢɬɟ ɪɚɣɨɧɢ 
 ɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɨɫɧɨɜɧɨɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧɨɢɨɛɨɪɭɞɜɚɧɨ
ɉɨɦɹɪɤɚɨɬɆɟɫɬɧɚɬɚɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɆɂɊȽ
ÄȽɥɚɜɢɧɢɰɚɌɭɬɪɚɤɚɧɋɥɢɜɨ
ɩɨɥɟ´ɟɜɧɟɫɟɧɩɪɨɟɤɬÄɉɚɡɢɬɟɥɢɧɚȾɭɧɚɜɫɤɢɬɟɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ´ ɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ 
 ɥɜ ɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ
ɧɚɩɪɨɟɤɬɚɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨɡɚ
ɦɟɫɟɰɚ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɩɚɪɥɚɦɟɧɬȾɚɧɢɟɥ
ɌɟɪɟɳɟɧɤɨɜɢɧɟɝɨɜɢɹɬɡɚɦɟɫɬɧɢɤɈɦɢɧɚɋɬɨɣɤɨɜɚɩɪɢ
ɡɚɦɤɦɟɬɚɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ

Кметът на Каварна Цонко Цонев
ще участва в откриването на
изложба в Тутракан

о инициатива и покана на
кмета на Тутракан д-р Димитър Стефанов и със съдействието на кмета на Каварна Цонко
Цонев и тамошния Исторически музей, в Тутракан ще гостува изложбата
«Реликвите на Калиакра».
Тя ще бъде открита на 7 февруари,
от 16.30 часа в Изложбената зала на
тутраканския Исторически музей.
Автор на експозицията е доц. д-р
Бони Петрунова от Националния
археологически институт с музей
при Българска академия на науките,
която е и ръководител на археологическите проучвания.
В изложбата са включени 250

П

находки, открити в столицата на
Добруджанското деспотство през
последните 10 години. Посетителите ще могат да видят пръстен със
специална кухина за скрита отрова
от края на 14 век, напълно запазен
кръст-енколпион за съхранение на
частици от мощи на светци с изображение на Богородица, както и
накити и монети, свидетелстващи за
търговските връзки на населението.
В откриването на изложбата ще
вземе участие кметът на Каварна
Цонко Цонев.
След Елена и Тутракан, тя ще
гостува в Свищов и Велико Търново,
а след това в НДК в столицата.
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Цаневи - една емблематична фамилия поетично
за науката и културата
Андриан
Н
ВАСИЛЕВ
115 години от рождението на Пенка Цанева - Бленика

ɜɟɪɟɧɨɪɢɟɧɬɢɪɩɨɩɴɬɹɤɴɦ
ɢɫɬɢɧɫɤɨɬɨɢɡɤɭɫɬɜɨ
ɉɟɧɤɚɐɚɧɟɜɚȻɥɟɧɢɤɚ
 Ɍɭɬɪɚɤɚɧ 
ɋɨɮɢɹ 
ɟ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚ ɩɢɫɚɬɟɥɤɚ ɢ
ɩɪɟɜɨɞɚɱɤɚ Ɉɛɚɹɬɟɥɧɚ ɢ
ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɧɚ ɞɨɦɚɤɢɧɹ ɜ
ɞɨɦɚ ɧɚ ɐɚɧɟɜɢ ɧɟɠɧɚ ɢ
ɥɸɛɜɟɨɛɢɥɧɚ ɦɚɣɤɚ ɭɜɚɠɢɬɟɥɧɚ ɢ ɝɪɢɠɨɜɧɚ ɫɧɚɯɚ
ɬɹ ɟ ɫɴɩɪɢɱɚɫɬɧɚ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɠɢɬɟɣɫɤɢ ɪɚɞɨɫɬɢ ɢ ɧɟɜɨɥɢ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɬɟ ɭɫɩɟɯɢ
ɢ ɬɟɪɡɚɧɢɹ ɧɚ ɫɜɨɹ ɫɴɩɪɭɝ
ɧɚ ɱɟɥɹɞ ɧɚ ɩɪɢɹɬɟɥɢ ɧɚ
ɤɨɥɟɝɢɌɹɟɢɜɟɪɟɧɩɨɦɨɳɧɢɤɧɚɫɴɩɪɭɝɚɫɢɜɧɟɝɨɜɚɬɚ
ɢɡɞɚɬɟɥɫɤɚɞɟɣɧɨɫɬɇɟɠɧɚɬɚ
ɞɭɲɚ ɧɚ ɩɨɟɬɟɫɚɬɚ Ȼɥɟɧɢɤɚ
ɟ ɪɚɡɤɪɢɬɚ ɜ ɧɟɣɧɢɬɟ ɤɧɢɝɢ
ÄȻɪɟɝɨɜɟ´ÄȻɹɥɚɩɬɢɰɚ´Äɋɪɟɛɴɪɧɢɪɴɰɟ´ɢɞɪɭɝɢɜɤɨɢɬɨ
ɨɫɧɨɜɧɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɚ ɨɛɢɱɬɚ
ȺɤɚɞȽɟɨɪɝɢɐȺɇȿȼɢɫɴɩɪɭɝɚɬɚɦɭ
ɤɴɦɯɨɪɚɬɚɤɴɦɪɨɞɧɢɹɞɨɦ
ɩɨɟɬɟɫɚɬɚɉɟɧɤɚɐȺɇȿȼȺȻɅȿɇɂɄȺ
Георги Цанев
ɪɨɞɧɚɬɚɡɟɦɹɌɹɟɬɚɥɚɧɬɥɢɟ ɟɞɢɧ ɨɬ ɧɚɣɢɡɹɜɟɧɢɬɟ ɜɚ ɩɪɟɜɨɞɚɱɤɚ ɨɬ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢ ɫɴɫɫɜɨɢɫɨɛɫɬɜɟɧɫɬɢɥɆɧɨ- новател и дългогодишен
ɝɨɝɨɞɢɲɧɢɬɟɢɡɚɧɢɦɚɧɢɹɫɥɢ- директор на Института по
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢ ɤɪɢ- ɟɡɢɰɢ
ɬɟɪɚɬɭɪɧɢɬɟɬɜɨɪɛɢɧɚȼɚɡɨɜ молекулярна биология към
ɬɢɰɢɤɨɣɬɨɫɹɪɤɨɩɟɪɨɫɥɟɞɢ
Милена
Цанева,
ɹ ɩɪɚɜɹɬ ɧɟɝɨɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɟɧ БАН, той има голям принос
ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɬɟ
ɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥ ɡɚ ɤɨɟɬɨ ɩɪɟɡ в изследването на ДНК. Авɧɢɬɜɨɪɰɢɜɩɟɪɢɨɞɚɨɬɝ
ɝɣɟɜɪɴɱɟɧɚɧɚɝɪɚɞɚɬɚ тор на над 200 научни труда
ɞɨɫɦɴɪɬɬɚɫɢɩɪɟɡɝɨɞɢÄȼɚɡɨɜ´ ɚ ɡɚ ɰɹɥɨɫɬɧɨɬɨ ɫɢ в областта на цитохимияɧɚɤɨɝɚɬɨɫɢɨɬɢɜɚɜɩɚɬɪɢɚɪɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɟɭɞɨɫɬɨɟɧɚɫɨɪ- та и биохимията. Учен като
ɲɟɫɤɚɜɴɡɪɚɫɬɝɨɞɢɲɟɧ
ɞɟɧÄɋɬɚɪɚɩɥɚɧɢɧɚ´±ɝ Румен Цанев е гордост за
Ɍɚɥɚɧɬɴɬɦɭɧɚɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧ
българската наука. Името
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧɤɪɢɬɢɤɫɟɪɴɤɨРумен Цанев
му носи Институтът по
ɜɨɞɢ ɫɚɦɨ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚɬɚ ɧɚ
молекулярна биология "Акад.
ɫɴɡɞɚɞɟɧɢɬɟ ɬɜɨɪɛɢ ɤɚɬɨ
Румен Цанев".
ɜɢɧɚɝɢɢɦɚɩɨɱɢɬɤɴɦɧɚɣɜɢДъщерите и внуците на
ɫɨɤɢɬɟɨɛɪɚɡɰɢɧɚɫɜɟɬɨɜɧɚɬɚ
акад. Румен Цанев се изявяɢɧɚɲɚɬɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ват в различни области на
Ⱦɨɦɴɬ ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɹ
науката.
ɤɪɢɬɢɤȽɟɨɪɝɢɐɚɧɟɜɢɫɴɩɪɭЗа фамилия Цаневи важи
ɝɚɬɚɦɭɢɡɜɟɫɬɧɚɫɩɨɟɬɢɱɧɢɹ
мисълта на Шекспир: ”Не
ɫɢɩɫɟɜɞɨɧɢɦȻɥɟɧɢɤɚɟɤɭɥкрал,
а родоначалник на
ɬɭɪɧɨɫɪɟɞɢɳɟɤɨɟɬɨɫɴɛɢɪɚ
крале”, защото всички от
ɧɟ ɫɚɦɨ ɦɧɨɝɨɥɸɞɧɢɹ ɪɨɞ
фамилията са „крале” на
ɐɚɧɟɜɢ ɧɨ ɢ ɩɨɟɬɢ ɩɢɫɚɬɟдуха, науката и културата.
ɥɢɯɭɞɨɠɧɢɰɢɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɢ
Материалите
ɢɡɪɚɫɥɚ ɜ ɞɨɦ  ɯɪɚɦ ɧɚ
ɋɩɢɫɚɧɢɟɬɨÄɂɡɤɭɫɬɜɨɢɤɪɢподготви:
ɬɢɤɚ´ ɤɨɟɬɨ ɢɡɞɚɜɚɬ ɫɴɩɪɭ- ɤɭɥɬɭɪɚɬɚɧɚɭɤɚɬɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭНЧ "Н.Й.Вапцаров",
ɡɢɬɟɟɧɟɫɚɦɨɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɚ ɪɚɬɚɌɹɫɟɢɡɹɜɹɜɚɫɭɫɟɬɫɜɟгр. Тутракан
ɬɪɢɛɭɧɚɧɚɬɜɨɪɰɢɬɟɧɢɧɨɢ ɪɟɧɩɨɝɥɟɞɧɚɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥ
Професор, академик, оса края на ул. „Оборище” в София, зад
два големи ореха се
издига триетажен дом с
паметна плоча, на която
пише, че тук от 1922 г. е
живял и творил академик
Георги Цанев заедно със
съпругата си Пенка ЦаневаБленика. На пощенската кутия са изписани имената на
четирима професори: акад.
Румен Цанев-син на Георги
Цанев, Николина Цанева негова съпруга; чл. кор. Милена Цанева - дъщеря на Г.
Цанев и Иван Пенев - съпруг
на Милена. Тук живеят още
дъщерите и внуците на Румен Цанев и проф. Николина
Цанева, които са доайени
на голямата фамилия - емблематична за българската
наука и култура.

Книгата
Настоящият сборник съдържа шест неиздавани разказа не
само за животни, а за различни
ситуации, кога комични, кога
не съвсем, някои автобиографични, други откровено
белетристични, но споени от
нашето несломимо убеждение,
че неминуемо ще доставят радост на читателя.

Авторът
Джералд Даръл е роден в Индия през 1925 г., но три години
по-късно семейството му се
премества да живее в Англия,
а след още три се установява
на Корфу. Именно на този благословен от природата остров
младият Джералд разгръща
дарбите си на естествоизпитател, превръща семейното

жилище в зверилник и се посвещава изцяло на изучаването
на местната фауна в частност
и на всичко живо като цяло.
През 1947 г. той финансира,
организира и оглавява първата
си експедиция в Африка с цел
да събере животни за някои
големи зоологически градини.
Следват експедиции в дебрите
на Парагвай, Аржентина, Сиера
Леоне, Мексико, Мавриций и
Мадагаскар. През 1962 г. лансира първата си телевизионна
програма „Двама в джунглата“
за пътуването си в Нова Зеландия, Австралия и полуостров
Малая. Успехът е зашеметяващ,
така че следват общо 70 програми за телевизията, посветени
на експедициите му по света.
През 1959 г. основава и оглавява зоологическата градина на
Джърси, а по-късно и Тръста за
опазване на живата природа. За
заслугите си към естествените
науки е носител и на Ордена на
Британската империя. Брат му
Лорънс, един от големите съвременни английски писатели,
го насърчава да започне и да
описва своите преживелици и в
резултат Джералд Даръл пише
около 20 книги, които до една
се радват на невиждан успех в
цял двят. Писателят умира през
1995 г. и в некролога, поместен
във в. „Таймс“, пише : „Той пръв
събуди света за случващото се
с околната ни среда, а неговите
книги и телевизионни програми
допринесоха за създаването
на не едно ново поколение
естествоизпитатели и природозащитници“.

XW

гр. Русе

Поетични момичета
На Р.К и Ц.Б
Пишат момичета в малкия град,
влизат момичета в мъжкия свят,
с мокри ръце от прането
думи след думи редят.
Ала в безвремие, вечно припрян,
в мъжки табута е той окован,
и зад гърба си ще чуят:
"Знаем ги тия, невям!”
В арт-кафенето, в големия град
по е достъпен широкият свят,
може би думи след думи
по-гладко там ще редят.
Ала от там не виждаш това,
птица как пие росата в трева,
как Санчо Панса продава
бракониерски дърва.
Няма да видят как в стари гнезда,
в старите борове там, край града,
чакащи щъркел напразно
тъжно пониква трева.
И старите рани щом прокървят,
си спомняме в своя компютърен свят:
не със букетче от рози рани с жиловляк церят.

поетично

Житейски ракурс
На непрестанните промени в бързея житейски,
аз гледам като някой древен философ,
че и животът на патриция остава плебейски,
ако не е на място последният наслов!

XW

Васка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

Случки от живота
Бездарието не стига далече,
некадърността му е вярна сестра.
Искам да ти кажа, мило човече,
къде и как ще ги срещнеш не можеш разбра!

XW
Житейска драма

В това време тревожно,
потресе ме неприятно вестта –
питам се, как е възможно,
да бъде обезчестена… честа!

XW
Vox populi, vox Dei!

Ей с тоя глас депутатите,
си построиха палатите.

Марям МУТИШ,
Гр. Тутракан

XW

Ежедневие
Колко тъжни са понякога дните,
и трудно минават един подир друг,
животът върти се в тоз кръг неусетно,
а ние стоим си все тук.
Сърцето - бие ли, бие,
уморява се понякога и то...
Зимата - тя идва,
и по-силно те наляга тъга.
Но ние сме във възраст такава
мъката не ще ни порази.
Обръщаме глави назад
и виждаме - оставили сме следи.
Следи на дела възвишени куражът ни идва тогаз,
погледите - засмени,
а сърцето забива с нов глас.
30 януари 2014 г., 21:00 ч.
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СМЯХ

Малки обяви

ɉɪɟɡɡɢɦɚɬɚɦɨɦɱɟɫɟɡɚɩɨɡɧɚɜɚɫɦɚɰɤɚɄɚɤɫɟɤɚɡɜɚɲ"
Ⱦɚɪɢɧɚ
ɇɟɬɟɩɢɬɚɦɡɚɤɜɨɫɢɬɭɤɚ
ɉɨɜɪɟɦɟɧɚɞɨɤɥɚɞɧɚɜɢɫɲɟɫɬɨɹɳɛɢɥɚɪɟɫɬɭɜɚɧɱɨɜɟɤ
ɨɬɡɚɥɚɬɚɌɨɣɫɟɨɤɚɡɚɥɲɩɢɨɧɢɧ
Ʉɚɤɭɫɩɹɯɬɟɞɚɪɚɡɩɨɡɧɚɟɬɟɜɪɚɝɚ"ɩɨɩɢɬɚɥɢɲɟɮɚɧɚ
ɪɚɡɭɡɧɚɜɚɧɟɬɨ
Ɋɴɤɨɜɨɞɢɯɫɟɨɬɭɤɚɡɚɧɢɟɬɨȼɪɚɝɴɬɧɟɫɩɢ
ɉɢɬɚɬ Ɋɚɞɢɨ ȿɪɟɜɚɧ  Ȼɴɥɝɚɪɢɬɟ ɦɨɝɚɬ ɥɢ ɞɚ ɞɨɧɟɫɚɬ
ɩɪɴɫɬɨɬɥɭɧɚɬɚ"
ɈɬɝɨɜɨɪɴɬɧɚɪɚɞɢɨɬɨɟɆɨɝɚɬɚɦɚɫɪɟɞɟɧ
Ⱥɤɨɠɟɧɚɜɢɟɯɜɚɧɚɥɚɬɨɱɢɥɤɚɬɚɬɨɜɚɧɟɨɡɧɚɱɚɜɚɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨɱɟɳɟɹɞɟɬɟɛɚɧɢɰɚ
Ʉɥɢɟɧɬɤɴɦɧɨɜɚɩɪɨɞɚɜɚɱɤɚɜɪɢɛɨɥɨɜɟɧɦɚɝɚɡɢɧ
ɂɡɜɢɧɟɬɟɞɨɛɪɢɥɢɫɚɫɢɥɢɤɨɧɨɜɢɬɟɜɢɩɪɢɦɚɦɤɢ"
ɉɪɨɫɬɚɤȼɫɢɱɤɨɫɢɦɢɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨ
Ⱦɜɟɛɥɨɧɞɢɧɤɢɫɟɝɨɜɨɪɹɬȿɞɧɚɬɚɤɚɡɚɥɚ
ȼɱɟɪɚɫɢɧɚɩɪɚɜɢɯɬɟɫɬɡɚɛɪɟɦɟɧɧɨɫɬ
Ⱦɪɭɝɚɬɚɩɨɩɢɬɚɥɚȿɬɪɭɞɧɢɥɢɛɹɯɚɜɴɩɪɨɫɢɬɟ"
ɋɟɤɫɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚɟɪɨɬɢɱɟɧɠɟɧɫɤɢɝɥɚɫɂɫɟɝɚɛɚɜɧɨ
ɡɚɩɨɱɜɚɦɞɚɫɢɫɜɚɥɹɦɟɞɢɧɢɹɱɨɪɚɩɫɟɝɚɢɜɬɨɪɢɹɨɳɟ
ɩɨɛɚɜɧɨɡɚɩɨɱɜɚɦɞɚɫɜɚɥɹɦɢɬɪɟɬɢɹ
Ⱥɦɚɱɚɤɚɣɦɚɬɢɞɚɧɟɫɢɠɟɧɚɦɭɬɚɧɬ"
ɇɟɛɟɬɴɩɚɤɈɬɋɢɥɢɫɬɪɚɫɴɦɡɧɚɟɲɥɢɤɨɥɤɨɟɫɬɭɞɟɧɨ
ɬɭɤɚ
±Ⱥɡɡɧɚɦȼɫɢɱɤɨ±ɤɚɡɚɍɢɤɢɩɟɞɢɹ
±ɉɪɢɦɟɧɜɫɢɱɤɨɦɨɠɟɬɟɞɚɧɚɦɟɪɢɬɟ±ɩɨɯɜɚɥɢɫɟ*RRJOH
±Ⱥɡɫɴɦɧɚɣɜɚɠɧɢɹɬɜɫɜɟɬɚ±ɡɚɹɜɢ,QWHUQHW
±Ⱦɚɛɟɞɚ±ɬɢɯɨɨɬɜɴɪɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨɬɨ

ТГ

Фризьорски салон “Офелия”

справочник

Красота на народни цени!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

0866 65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Сканди

СУДОКУ

ȼɦɚɝɚɡɢɧɡɚɤɢɥɢɦɢ
 ɉɪɟɩɨɪɴɱɚɣɬɟ ɦɢ ɧɟɳɨ ɡɚ ɞɟɬɫɤɚ ɫɬɚɹ ɡɞɪɚɜɨ ɢ ɞɚ ɧɟ
ɫɟɰɚɩɚ
Ʉɨɥɤɨɞɟɰɚɢɦɚɬɟ"
ɋɟɞɟɦ
Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚɣɬɟ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

6 - 12.02.2014 г.

Със спомените от детството
лучиха подаръци от тутраканския Исторически музей
– диплянки и календарчета.
Кольо Москов донесе сушена риба, почерпи всички
с чирозите и сушен шаран.
Някои от успяха да ги припекат в горящата камина.
Христо Зузов рецитира
забавни стихотворения. Не
липсваха музика и танци.
Взехме решения за бъдещи срещи във вече реставрираната улица, като се
разшири състава и с живеещи в други градове. В Инициативния комитет, който
ще подготви следващата
среща са Кольо Москов, Димитричка Балкова, Емилия
Калчева, Стоян Камбуров и
Анастасия Якова.
Надяваме се Историческият музей да предостави помещение, където да
поставим архивни снимки
от махалата. А спомените
ще опишем в книга посветена изцяло на хората,
преживяванията, емоциите
Анастасия ЯКОВА
еобичаен повод събра
около петнадесет човека в механа „Мелани” точно на Св. Трифон Зарезан – 1 февруари. Порасналите деца от бившата
славна улица ”Кърпачев”,
сега „ Рибарска”, си организираха среща в мразовития
ден. Възстановяване на
спомени и преживявания от
детството бе поводът на
любопитното събитие.
Макар броят на присъстващите да бе далеч от
всички живеещи там, близостта породена от съвместните преживявания
преди половин век бързо
повдигна настроението.
Плануваната викторина
се превърна в дискусия със
спомени.
Очертахме план-схема на
улицата и къщите по нея.
Установихме разнообразието на живелите в тях хора
откъм професии и занимания - рибари, хамали, чиновници, милиционери, учители,

Н

юристи, спортисти и много
интернирани от различни
краища на България.
Установихме още, че няколко семейства само са
имали по две деца, останалите са се радвали на 3-45 деца. В игрите децата
се разпределяха в няколко
групи според възрастта.
Всички се превърнахме в
някогашни деца със спомени
за голямо разнообразие на
игри, самоделни играчки и
пособия за игрите. За някогашните игри се сетиха
Румен Петков, Георги Георгиев, Дора, Пепа и Кунчето.
Забравени инциденти и
конфузни ситуации разказаха Тошо, Анчето и Антон
Михов.
Всички живяхме задружно,
нямаше лоши взаимоотношения и побоища. Много от
децата участваха в спортни състезания по плуване и
гребане. Печелеха награди
без много тренировки. Величествената река също
служеше за инициативи, за
запълване на свободното

време с много идеи и приумици.
Дали от начина на живот
или от въздействие на
реката, всички деца израснаха добри, работливи и
честни. И макар че живеем
в различни градове и махали
на града не се забравяме и
се чувстваме близки.
Всички присъствали по-

ɄɴɳɚɬɚɧɚɫɟɦȾɭɧɢɰɨɜɢɩɨɞɤɨɹɬɨɟɛɢɥɆɨɪɫɤɢɹɤɥɭɛ
ɚɩɨɤɴɫɧɨɱɚɫɬɧɚɤɪɴɱɦɚ

в района. Така ще бъдем
удовлетворени, че сме полезни в реставрирането на
славната улица „Кърпачев”
– днешна „Рибарска”.
Призовавам всички, които
притежават снимки от махалата да ги предоставят
за попълване на колекцията. Спомените също ще
запишем.

40 юбилейни години за Етнографския музей
терство на културата Дирекция „Музеи, галерии и
изобразителни изкуства”,
Община Тутракан и Исто-

рически музей – Тутракан
организират Научна конференция „Етнографските
музеи, презентации и тере-

ɝȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɹɬɦɭɡɟɹ
ɟɱɚɫɬɨɬɁɜɭɤɢɫɜɟɬɥɢɧɚ

ни”, която ще се проведе на е доц. д-р Николай Ненов.
18-19 септември 2014 г. в
Поканени са музейни и
гр. Тутракан. Научен ръко- научни работници от страводител на конференцията ната и чужбина.

ȼɟɞɧɚɨɬɡɚɥɢɬɟɧɚɦɭɡɟɹ
ɩɪɟɡɝ

рез 2014 година се на р. Дунав Етнографски
навършват 40 години музей „Дунавски риболов и
от откриването на лодкостроене”.
единствения по поречието
По този повод, Минис-

П

ɝȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɹɬɦɭɡɟɣ
ɟɫɧɨɜɜɴɬɪɟɲɟɧɢɧɬɟɪɢɨɪ

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

6 февруари – Цветелина ГЕОРГИЕВА, Мл. юрисконсулт,
10 февруари – Татяна ЛОЛОВА, Актриса, Приятел на
Община Тутракан
Тутракан
6 февруари – Вилдан ЮЗЕИР, Ст.спец „АФО”, Кметство
11 февруари – Георги АЛЕКСАНДРОВ, Горски стражар,
с. Коларово, община Главиница
ДГС-Тутракан
7 февруари – Пламен ПЕТКОВ, Директор на ОУ „Иван
12 февруари – Тодор ТОДОРОВ, ТФ „Дунавска млаВазов”, с. Зафирово, община Главиница
дост”, НЧ „Н.Й. Вапцаров”, гр. Тутракан

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

