РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
к
утра

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 18

Година LII

9 - 14 май 2014 г.

Цена 0.60 лв.

Юбилейни 60 за „Дунавска Тутраканец краде
материал,
младост”! чамов
полицията го хваща
„Дунавска младост” тази година
навършва 60 години! 60 години и
младост? – ще кажете… Да, младост! Защото иде реч за танци, за
фолклор, за емоция и българщина
на млади хора! Защото това е
Танцова формация „Дунавска младост”, която цели 60 години ни радва от сцената на НЧ „Н.Й.Вапцаров”
в Тутракан.
Празничният юбилеен спектакъл, на който всички са поканени,
ще започне от 18:00 часа на 14 май
(вторник) в читалищната зала.
на стр. 4

на стр. 2

Проект № 12-11-12
"Ефикасност и ефективност - гарантиране на целите
в местната администрация на община Тутракан
чрез оптимално използване на наличните ресурси“
съфинансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ) в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет“,
приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” BG051PO002/12/1.1-04
ɚɦɚɣɝɩɪɢɤɥɸɱɜɚɉɪɨɟɤɬÄȿɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ±ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟɧɚ
ɰɟɥɢɬɟɜɦɟɫɬɧɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɱɪɟɡɨɩɬɢɦɚɥɧɨɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɧɚɥɢɱɧɢɬɟɪɟɫɭɪɫɢ´ɩɨɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚÄȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɤɚɩɚɰɢɬɟɬ´ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚɨɫ,ÄȾɨɛɪɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ´ɉɨɞɩɪɢɨɪɢɬɟɬÄȿɮɟɤɬɢɜɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɧɚɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ´Ȼɸɞɠɟɬɧɚɥɢɧɢɹ%*32ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧ
ɫȾɨɝɨɜɨɪɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɩɨɦɨɳɝ
ɋɬɨɣɧɨɫɬɧɚɩɪɨɟɤɬɚɥɜ
ɉɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬɧɚɩɪɨɟɤɬɚɦɟɫɟɰɚ
ɇɚɱɚɥɨɧɚɩɪɨɟɤɬɚɝ
Ʉɪɚɣɧɚɩɪɨɟɤɬɚɝ
ɐȿɅɂ
Ɉɛɳɚɰɟɥɇɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟɢɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɚɞɚɩɬɢɜɟɧɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɭɦɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ
ɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɜɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢɰɟɥɢ
ɋɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɤɥɢɦɚɬɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɫɬɜɚɳɩɪɨɦɟɧɢɬɟɜɢɧɬɟɪɟɫɧɚɩɨɫɬɢɝɚɧɟɬɨɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɜ ɩɨɫɤɚ ɧɚ
ȼɴɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɧɚ
ɡɚɤɨɧɚɈɬɤɪɢɬɨɫɬ
ɢɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɈɬɡɢɜɱɢɜɨɫɬȿɬɢɱɧɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ
 ɋɴɡɞɚɜɚɧɟ
ɧɚ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɟɧ
ɤɥɢɦɚɬ ɱɪɟɡ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ ɂɧɨɜɚɰɢɢ
ɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨɫɬ ɡɚ
ɩɪɨɦɟɧɢɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ

Н

ɋɬɚɛɢɥɧɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɑɨɜɟɲɤɢ ɩɪɚɜɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɧɨɟɞɢɧɫɬɜɨɈɬɱɟɬɧɨɫɬ
 ɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɥɨɠɧɨɫɬɬɚ ɢ ɪɚɡɯɨɞɢɬɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɬɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɢ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɬɨɧɚɧɟɣɧɚɬɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ
 ɍɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜ ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɜɥɚɫɬ ɜ
ɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɞɨɫɬɴɩɚɞɨɩɭɛɥɢɱɧɢɭɫɥɭɝɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɢɧɚɦɟɫɬɧɨɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ
ɧɢɜɨ
ɉɈɋɌɂȽɇȺɌɂɊȿɁɍɅɌȺɌɂ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɟɧɚɧɚɥɢɡɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ɂɡɝɨɬɜɟɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɚɧɟ ɢ ɩɥɚɧ ɡɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɬɟɦɢɬɟɪɚɡɜɢɬɢɜɴɜɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɹɚɧɚɥɢɡ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɫɟɦɢɧɚɪɢɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢɢɭɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɜɴɬɪɟɲɧɢɩɪɚɜɢɥɚɢɩɪɨɰɟɞɭɪɢɡɚ
ɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɟɞɧɚ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɞɜɚ ɧɚɪɴɱɧɢɤɚ ɡɚ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ
ɮɭɧɤɰɢɢɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɜɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȼɴɜɟɞɟɧɢɫɬɪɚɬɟɝɢɢɡɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟɦɨɞɟɥɢɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɩɪɨɦɟɧɢɬɟ
ɜɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȼɴɜɟɞɟɧɦɟɯɚɧɢɡɦɢɡɚɨɰɟɧɤɚɧɚɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɬɚɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɬɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɢɫɢɫɬɟɦɢɡɚɢɡɦɟɪɜɚɧɟɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɢɞɪ
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ОБЩИНА

9 - 14.05.2014 г.

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

НОВИНИ
В СЪБОТА – 10 МАЙ, НЯМА ДА ИМА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК В ТУТРАКАН
От Енерго Про уведомяват жителите на община
Тутракан, че на 10.05.2014 г. от 08.30 часа до 17.30
часа, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Тутракан
– без промишлената зона на града.
ПАРАД НА ЗНАМЕНАТА В ДЕНЯ НА ЕВРОПА
СОУ „Христо Ботев” и тази година ще осъществи
своята инициатива наречена „Парад на знамената”
по повод Деня на Европа – 9 май. Шествието със
знамената на всички държави-членки на Европейския
съюз ще тръгне от училището и ще завърши в парк
„Христо Ботев”.
Началото на Парада е в 13:15 часа на 9 май.
ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ВЕТЕРАНИТЕ
Петима са живите ветерани в Тутраканска община,
участници във Втората световна война – двама от
тях живеят в селата Царев дол и Варненци, а останалите трима – в Тутракан. Възрастта и здравословното
състояние не им позволява да участват в традиционните срещи организирани за Деня на победата – 9
май, пред паметника за загиналите във войните. Това
е причината, представители на общинската администрация да ги посетят по домовете и им връчат
Поздравителни адреси, цветя и хранителни пакети.
СПОРТ
Общински турнир по волейбол започна на 8 май
на игрището в СОУ „Христо Ботев”. Той е част от
Общинския спортен календар и се вписва в Месеца на
българския спорт.
На 9 май от 17:30 часа на футболното игрище в
същото училище ще започне турнир по футбол.
На 10 май от 15:00 часа е началото на традиционната „Тутраканиада”, в която ще участват отбори
от всички общински училища. Състезанието включва
няколко вида спорт – крос, скок от място, хвърляне
на медицинска топка и волейбол и е предназначено за
ученици от 5 до 11 клас.
За победителите организаторите от Община
Тутракан са осигурили награди.
ТУТРАКАНЦИ С ПРИЗ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ ПО
РАФТИНГ В РУМЪНИЯ
На река Мурещ в Румъния се проведе състезание по
рафтинг, в което участваха Ирена Бонева и Ценко
Вълчев – семейство от
Тутракан, по професия
ветеринарни лекари.
”Участвахме в маратон
по рафтинг и се класирахме на трето място. От
България бяхме 13 души.
Общо имаме едно първо и
едно трето места”, заяви
д-р Бонева.
Българското участие
е със съдействието на
Ротари клуб “Дунав”–Русе
и на клуб за приключения
”Бяла звезда”, също от
най-големия български
крайдунавски град.
МЛАД ОГНЕБОРЕЦ
На 9 май от 9:00 часа
на стадион „Луи Айер” в Силистра ще се проведе областното състезание „Млад огнеборец”.
Ще участват отборите–победители от районните
първенства: ПМГ „Климент Охридски” – Силистра,
СОУ „Йордан Йовков” – Тутракан и ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий”- с.Черник.
КРИМИНАЛЕ
Пожар с материални щети е възникнал на 2 май в
Тутракан. Изгорели са около 5 кв. м дървена дограма
на общинска сграда вследствие на неправилна работа
с нагревателен уред.

Обява
СН „Изгрев”, с. Белица обявява, че на 14 юни 2014 г.
(събота) от 09:00 часа в салона на читалище „Христо
Ботев” в с. Белица ще се проведе Годишно отчетно
събрание за 2013 г. на Сдружението при следния

Дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на членове.
Докладва: Председателят на СН – Георги Петров
2. Отчетен доклад на Управителя за 2013 г.
Докладва: Председателят на СН – Георги Петров
3. Финансов отчет за 2013 г.
Докладва: Счетоводителят – Христо Банов
4. Отчет на Контролния съвет за 2013 г.
Докладва: Председателят на КС – Костадин Манев
5. Други, разни:
- цена на водата през 2014 г.
Докладва: Председателят на СН – Георги Петров
Поканата е утвърдена на заседание на УС от
28.04.2014 г.

Уважаеми Съграждани,
Община Тутракан изказва своите най-искрени и сърдечни благодарности към всички доброволци – жители и
гости на общината, включили се активно в кампанията
“Да изчистим България...”, проведена на 26 – ти април
2014 г.
Поздравления и адмирации към децата, учениците,
родителите им и персонала – директори, преподаватели,
служители и други от детските градини и училищата,
читалища, фирми и ведомства, които не пожалиха време, средства, ресурс и енергия, и участваха активно в
акцията по почистване и облагородяване на дворовете
и намиращите се в и около тях тревни площи, цветни
лехи и алеи, в освежаването на пейки, оградни конструкции, детски площадки и много други на територията
на общината.
Прекланяме се с уважение и признателност пред непоколебимостта и волята, с които възрастните хора
от пенсионерските клубове, клуба на инвалида и дома
за стари хора в град Тутракан се включиха в кампанията и с това доказаха, че при такива инициативи няма
възрастови граници, а по-скоро са важни желанието и
амбицията на всички да живеем в по-чиста и по-красива
заобикаляща ни жизнена среда.

Специално благодарим на ръководството на ЕТ
“Ник–Пластик–Валя Петрова” за предоставените ни
чували при реализиране на кампанията. Благодарности
отправяме и към ръководството на МБАЛ–Тутракан за
предоставените ръкавици.
Резултатът, който тази година всички заедно постигнахме е отново водещ за страната по отношение
активността на населението, участвало в акцията по
почистване. С това по безспорен начин за пореден път
показахме, че и в малките, отдалечени от столицата
общини живеят хора, достойни за уважение и почит, с
нравствени добродетели и силен характер, които въпреки отруденото си и нелеко ежедневие, надмогвайки
недоимъка и проблемите на оцеляването, притискащи ги
всеки ден отвред, обединени в желанието и стремежа
си да живеят в по-чисти и приветливи населени места,
могат да служат за пример на цялото ни общество.
Желаем здраве и благополучие на всички и се надяваме, че опазването на природата и обществения ред
в общината с течение на времето ще се превръщат
все по-малко в задължение и все повече в ежедневие
на населението!
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Масово измират пчелите край с. Зафирово
М

асово измират пчелите в района на силистренското село
Зафирово. Стопаните подозират, че насекомите са
отровени от препаратите
за растителна защита, с
които са пръскани близките
ниви, съобщи БНР.
Около 20 пчелари в Зафирово отглеждат близо 1000
пчелни семейства, обясни
участъковият ветеринар,
доктор Димитър Ангелов.
През последните десетина

дни насекомите масово
умират. „В цялото село,
даже съседните села много
пчели по земята, просто излезли на полет, върнали се,
падат, дезориентирани с
разперени крилца, не могат
да се върнат в пчелните
семейства и по този начин
умират много пчели. Тези
дни не можем да изпратим
изследване, по простата
причина, че са почивни, но,
при първа възможност, ще
изпратим изследвания, за да

се констатира каква е историята на заболяването“,
заяви той.
Според пчеларите най
вероятната причина за
измирането на пчелите е
препаратът, с който са
пръскани нивите с рапица.
„Допускаме, че може да се
пръскани с някакъв инсектицид, който да е с удължен терапевтичен срок и
от там насетне да са нанесли поражения на пчелите,
но сега е само въпрос на

прогноза. Единствено като
пуснем изследвания ще можем да кажем окончателно
какво е“, казват те.
Стопаните са сигнализирали Агенцията по храните,
но от там само са издали
констативен протокол за
ситуацията. Те настояват
за по-качествен контрол
от страна на институциите по използването на
препарати за растителна
защита от земеделските
производители.

Жестока катастрофа край Сливо поле отне
живота на две жени, едната е тутраканка
73-годишната И.М. от
Тутракан и Д.П., също на
73 години, от Силистра
са двете възрастни жени,
които починаха при катастрофа край Сливо поле на
2 май.
Фирменият микробус е
управляван от П.С. на 49
години от гр. Силистра. Водачът губи контрол над микробуса, напуска пътното
платно и се преобръща в
крайпътната канавка. Алкохолната проба на водача е
отрицателна. Причините за
произшествието се изясняват. По случая е образувано
досъдебно производство.
При катастрофата са
ранени и 11 души, които
са откарани в болницата в
Русе. Шест от тях са прегледани в ортопедичен кабинет, а пет - в хирургичен.
В крайна сметка петима от
тях са хоспитализирани, а
останалите са пуснати
за домашно лечение. Сред
настанените в русенската
болница няма такива, които
са с опасност за живота.
"Шофьорът разказа, че
на жената, която седяла

зад него, й станало лошо,
дръпнала го за ръката и
оттам той за секунди губи
контрол върху превозното
средство. Той е шофьор с
дългогодишен стаж - над 25
години, няма произшествия,
нито актове и фишове. При
нас работи от няколко години. Не мога да повярвам,
че точно на него му се
случи подобно нещо", разказа в „Събуди се" по Нова
телевизия Мая Хараланова,
ръководител „Транспорт"
във фирмата „Хари-3", собственик на микробуса.
Направена му е проба
за алкохол, която е отрицателна. Микробусът
е с редовни документи и
в изправност е показала
проверката. Фирмата се
нае да помогне финансово
на всички пострадали при
инцидента.
Сред пострадалите е
Иванка Жекова, която твърди, че в микробуса е имало
правостоящи пътници: „Аз
седнах до тази жена, дето
почина.
Имаше и двама
правостоящи, гарантирам
го това. Жената четеше

вестник, вика отворете
малко, че народът много,
да се проветри. И той какво се наведе, какво стана,
гледам хвърчим по земята.”
В спешното отделение в
Русе се погрижили само за
раната на крака на Иванка.
Понеже не била здравно осигурена, я отпратили да си
ходи в Тутракан, твърдят
синовете й.
След цяла нощ болки сино-

вете й я водят на лекар в
Тутракан, където разбират
за счупените прешлени. Жената е върната за лечение
в Русе.
Синовете на Иванка се
заканиха да съдят болницата. Майка им все още
преживява ужаса от катастрофата. Пътувала на
първата седалка и станала
свидетел на трагичния инцидент.

Тутраканец краде чамов материал, полицията го хваща
от стр. 1 нал 11 чамови дъски от
склад на Община Тутракан.
Откраднатото е предадено
с протокол на Общината. По случая се извършва
проверка, информират от
полицията.
Дъските и останалите
материали в общинския
склад са част от матери-

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 4 май по обяд тутраканецът Мирослав
Г. е заловен от полицията след извършване на
кражба. Вместо да празнува
и почива в неделния ден,
52-годишният мъж открад-

Н

алите необходими за реализацията на проект в Крайдунавския парк финансиран
от МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”.
От Община Тутракан
апелират към всички граждани да пазят общинското
имущество от посегателства.

В тази връзка, през последните седмици голяма част от
парковите места са зацветени с нови красиви теменужки
и други цветя. Част от тях
вече липсват. Тази неприятна
ситуация се повтаря всяка
година. Това е вторият повод
за апел на общинската администрация за опазването им.
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Училището в с. Листец ще бъде закрито
В
Калина ГРЪНЧАРОВА
ъпреки разнородното
гласуване, убеждението на съветниците
от Общински съвет-Главиница при приемането на
решение за закриване на ОУ
„Н.Й.Вапцаров” в с. Листец
бе еднакво – такова бе усещането в заседателната
зала на 30 април, когато се
проведе сесията на местния парламент. Принудени
от обстоятелствата – демографски срив и миграционни процеси (пребиваване
на част от населението за
дълги периоди в чужбина),
съветниците пристъпиха
към драстичната мярка.
Данните сочат, че в училището в с. Листец през
настоящата учебна година
се обучават общо 48 деца
в четири маломерни и две
слети паралелки.
През 2008 г. след решение
на тогавашния Общински
съвет и с акт на образователното министерство
бяха закрити основните
училища в селата Суходол,
Зебил и Звенемир, а учениците насочени да се обучават в с. Листец, но това не
доведе до уплътняване на
паралелките в основното
училище. Децата и техните родители предпочетоха
училищата в гр. Исперих и
дуловското село Паисиево.
От направения анализ на
фактическата обстановка
в училището става ясно
още, че броят на учениците за следващата учебна
година ще е общо 41, а
първокласниците – 14. От
направено допитване до
техните родители се оказва, че само родителите
на двама първокласници
желаят децата им да се
обучават в училището на
с. Листец. Което означава,
че то може да продължи да
функционира единствено
със слети паралелки.

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɋɟɣɮɢɋɚɥɢɦɢɤɦɟɬɴɬɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢ

Не е за пренебрегване и
финансовия разход от общинския бюджет предназначен за дофинансиране на
училището – за миналата
учебна година Община Главиница е изразходвала 75
хил.лв., а за тази се очаква
сумата да достигне 120
хил.лв.
Преди да се стигне до
обсъждане на проблема в
Общинския съвет, кметът
на общината Хюсеин Хамди,
специалисти от Управление
„Образование” и кметовете
на селата Листец и Вълкан
са провели среща с родителите и учителския колектив, където е направена и
анкета. Резултатите от
нея сочат, че 31 ученици
желаят обучение в СОУГлавиница, 6 в Исперих, а
4-ма все още не са решили.
Ако се мисли за доброто на децата – това е
перспективата – посочи
в хода на дебата кметът
Хюсеин Хамди, който е бил
и дългогодишен специалист
в образователната сфера.
„Това трябваше да се
случи отдавна - припомни
общинският съветник Данка Милчева, която е бивш
зам.-кмет, а понастоящем
учителка в СОУ-Главиница. – Дебатът е излишен,

колкото и тъжно да е това.
Важно е децата да получат
адекватно образование
и то в Главиница, а не в
други общини. Призовавам
колегите да работят точно
в тази посока.”

училище да е крайно за
общината или всички да се
закрият. Лош пророк излязох – ето сега трябва да
закрием и училището в с.
Листец”.

ɇɚɱɚɥɧɢɤɴɬɧɚɊɍɉɨɥɢɰɢɹɌɭɬɪɚɤɚɧɅɴɱɟɡɚɪɇɢɤɨɥɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɞɨɤɥɚɞɡɚɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨɧɚɩɪɟɫɬɴɩɧɨɫɬɬɚɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɫɥɭɠɜɚɧɢɹɪɚɣɨɧ

Общинският съветник д-р
Себахтин Халид припомни
дебатите в предходния
Общински съвет – през
2008 г., когато се закриха
трите училища. „Изгубихме
100 деца, които отидоха в
Исперих и Паисиево само
защото не се прие моето
предложение средищното

На противоположно мнение бе съветникът Славко
Стефанов, който предложи
училището да не се закрива
поне до година и половина
(т.е до следващите местни
избори).
В крайна сметка, общинските съветници приеха

СБОР СЕ СБОРУВА в ЧЕРНОГОР...
„Вече 34 години в първата събота на месец май честваме празника на селото ни, информира секретарят на
местното читалище Марияна Нацова. - Нека така да
го отбелязват и децата ни, и следващите поколения”.
Всички, които пожелаха да усетят уникалния дух на Черногор и чистосърдечното "Добре дошли!” бяха гости на
празника на селото и се увериха как жителите посрещат
всеки гост, решил да се отбие при тях и да ги поздрави.
Черногорци и техните гости бяха приветствани от
кмета на селото Йозджан Юмеров, а на сцената фолклорни състави от двата етноса веселиха всички.
Гост на събора бе и председателят на Общински съвет – Главиница Сейфи Салим.
“ТГ”

считано от 1 септември
2014 г. ОУ „Н. Й. Вапцаров”
да се закрие, а учениците
от с. Листец и с. Вълкан
да се пренасочат към СОУ
„Васил Левски” в гр. Главиница. На кмета на Общината е възложено да изготви
мотивирано предложение
до министъра на образованието за закриването на
школото.
Общинските съветници
разгледаха още няколко
докладни записки, по които
бяха приети решения - Годишен анализ за дейностите
и финансов отчет на народните читалища в общината за миналата година,
Годишен финансов отчет на
„Общински превози” ЕООД
гр. Главиница за 2013 г., Общинска програма за закрила
на детето за 2014 година,
както и Годишен план за
действие по изпълнението
на Общинска стратегия за
развитие на социалните
услуги в Община Главиница
по планов период 2014 г. и
2015 г.
Общинският съвет даде
съгласие за продажба и
утвърди оценка на Колесен
трактор „ЮМЗ 6Л”, а също
и решение за откриване на
процедура за предоставяне

на концесия на язовир в
землището на гр. Главиница, с. Зафирово, с.Суходол и
с.Черногор.
Състоянието на престъпността и обществения ред
на територията на РУ Полиция – Тутракан през 2013
год. беше представено от
началника на управлението
Лъчезар Николов.
В Община Главиница е получено писмо от спортното
министерство, с което е
заявено желание министерството в изпълнение на
програма „Изграждане на
мултифункционални спортни площадки в общинските
центрове и покрити плувни
басейни в тях” да изгради две спортни площадки
съответно в селата Листец и Калугерене. В тази
връзка Общинският съвет
взе решение за учредяване
право на строеж на името
на министерството върху
общинска земя, както и съгласие за получаване на дарение в полза на общината
на изградените и въведени
в експлоатация обекти.
В края на заседанието
бе прието решение за 8%
увеличение на заплатите на
всички кметове на населени
места.
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Юбилейни 60 за „Дунавска младост”!
анцовият състав на читалището в Тутракан празнува 60-годишен юбилей през
месец май тази година. Сформиран през далечната 1954 г. той е единствената
форма в 140-годишната история на читалището, която не е прекъсвала своята
дейност.
В репертоара са включени танци от различни етнографски области на България, с
което се цели пресъздаването и запазването на традициите, обичаите и самобитната култура на българите, създавана през вековете.
Първият хореограф и ръководител е Георги Николов, а след него се нареждат и имената на Димитър Цветков, Симеон Симеонов, Ванко Валянов, Васил Куцаров, Никола
Николов, Пенчо Пенчев, Тодор Стоянов и Магардич Астихигян.
През последните 28 години ръководител и хореограф на състава е Елена Атанасова,
а част от танцьорите повече от 30 години са неизменно на сцена.
През годините са завоювани много награди и призови места в международни и национални конкурси, фестивали и турнета, с което са допринесли не само за развитие
на културата и авторитета на Тутракан, но и на страната.

Т

ТФ „Дунавска младост“ е едно от богатствата на гр. Тутракан и се радва на
признанието и уважението на тутраканската общественост.
Към настоящия момент в състава играят 140 танцьори в три възрастови групи.
Постигнатите успехи са в резултат на таланта и огромния труд на самодейците
и техния хореограф.
Днес, когато не само привличането, но и мотивирането на децата и подрастващите да останат в репетиционните зали е много трудно, е нужно да изкажем
признателност към техния дългогодишен труд, упоритост и воля при съхраняване и
разпространяване на красотата на българския танц. Танцьорите от тази формация
са влезли в репетиционните зали като деца, а сега някои от тях играят на сцената
редом до своите деца. Това е достойно за уважение!

Честит празник! Честит юбилей!
Бъдете живи и здрави и още дълги години живейте
в магията на танца!

Читалищно настоятелство
на НЧ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан

Новочерненци отново в героична Клисура
Радка ИВАНОВА,
Библиотекар
ано е. В 03.30 часа
площадът пред читалището отново
е оживен. Самодейните
колективи от Нова Черна
тръгват за героична Клисура. Градът, в който за
14-ти път „музикалният
черешов гръм” ечи в подножието на гордата Стара
планина и Средногорието.
Тръгваме…
В автобуса звучи българска народна музика, подбрана от нашият шофьор
Севи. С много вълнения и
трепети очаквахме този
ден - денят, в който групата за възрожденски песни
„Черненци” отново гордо
ще запее на сцената на НЧ
„20 Април 1876 г.” най-българските, най-възрожденските и най-патриотични

Р

песни на България.
И той, денят, дойде...
Гласовете на млади и
стари, мъже и жени, се
сливаха в едно вълнуващо и
мелодично изпълнение, с което всички заедно се прекланяме пред паметта на
славните априлски герои.
И запяха песните „Излязла
е бяла Рада” - любимата
песен на Христо Ботев,
песента за Дякона - „Рожба
свидна”, отново песен за
Апостола на свободата в
изпълнение на Цветелина
Георгиева и гордо развяха
българският трибагреник.
Публиката онемя пред
нашето изпълнение. А след
това дълго не стихваха
аплодисментите, поздравленията и коментарите на
много колеги от страната.
За наша радост в залата
бяха и семейство от тутраканското село Белица

- Милена и Стефан. Сълзи
в очите имаше, защото
те самите са самодейци и
знаят какво е да си на сцена, затова ни подкрепиха
с добри думи и пожелания.
Героична Клисура – домакин на младостта, дръзновението и патриотизма!
Няма друго място в България, където така добре да

звучат епичните творби на
български поети и композитори на героичните народни песни, както в Клисура.
На 25 и 26 април бяха посрещнати над 52 самодейни
състави с над 750 участници. Фактът, че те се провеждат за 14-ти пореден
път е ярко доказателство,
че в тежките времена, в

които живеем, българинът
има потребност от родолюбиви културни прояви
като тази.
Певческите изяви нямат
конкурсен характер, но
всички участници получиха
грамота и плакет, които
винаги ще ни напомнят
за гостуването на този
празник в града на Боримечката.
За своя огромен труд
и талант, читалищното
ръководство благодари на
всички самодейци и найвече на учениците Цветан
Томов и Станислав Йорданов, на студентката
Нели Василева, на водача
на автобуса Севи, които с
голямо желание и вълнение
участваха в най-българският възрожденски фестивал
на патриотичната песен в
каменна Клисура - „Топчето
пукна”.
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За храбростта и паметта…
могат да бъдат истински европейци с
истински европейски стандарт на живот, с европейски права, свободи и
демокрация и с европейски шансове
за нашите деца, да живеят достойно
и богато” – каза Станимиров след
финала на тържествата.
„Трябва да бъдем единни така,
както след битката са останали единни тези европейци, които са се сражавали от двете страни на барикадата, а в момента няма омраза и няма
разделение – сподели впечатленията
си от Деня на храбростта лидерът
на СДС Божидар Лукарски. - Това е
нещото, което трябва да ни обединява и нещото, което ние искаме да
прокламираме като Реформаторски
блок – че България трябва да бъде
част от Европа и Европа трябва да
припознае България като достойна
част от нея”.
За председателя на БЗНС Николай
Ненчев, са важни българския дух и
вярата. „Сега сме част от обединена
Европа и нашето послание към хората да се държим един за друг заедно
с останалите европейски народи,
да се поучим от историята си, найвече от трагичната си история, и да
Калина ГРЪНЧАРОВА
тази година бе спазена
наложилата се традиция
в Мемориален комплекс
„Военна гробница-1916 г.” да се
чества Денят на храбростта. Мястото
е избрано неслучайно – тук през
1916 г., българската армия е показала завидно мъжество, приложена
е военна стратегия и тактика, които
поставят битката за Тутраканската
крепост сред най-големите победи
на българския войник.
Заупокойна панихида, запалване
на вечния огън, освещаване на бойните знамена на 31-ви силистренски
полк, на Мемориалната чета „Таньо
войвода” и детската чета от СОУ
„Христо Ботев”, слово за Деня на
храбростта от кмета на Тутракан д-р
Димитър Стефанов, от президента
на страната в мандат 1997-2002 г.
Петър Стоянов, поднасяне на венци
на признателност от общински и
държавни институции, от политически партии и граждани - всичко
това се случи на 6 май, Гергьовден,
Ден на храбростта.

И

Гости на празника бяха още
представители и членове на листата
на Реформаторския блок в предстоящите евроизбори - председателят
на Демократи за силна България
- Радан Кънев, председателят на
Съюза на демократичните сили Божидар Лукарски, председателят
на БЗНС - Николай Ненчев, Борис
Станимиров от ДСБ, Ива Йорданова
от "България на гражданите", които
също поднесоха венец пред обелиска на загиналите в Тутраканската
епопея.
Тук бе и румънска делегация
водена от зам.-кмета Йон Щефан,
както и румънски свещеници, които
участваха в заупокойната панихида в
Мемориала и в празничната литургия
за Гергьовден и храмовия празник на
църквата „Св. Георги” в с. Шуменци.
Тържеството завърши с гергьовски курбан за присъствалите.
Гостите на празника разгледаха
Мемориалния комплекс и запалиха
свещ в параклиса „Св. Георги Победоносец”.
„Днес си дадох сметка, че 6-ти

повярваме силно в българския дух.
Това е моята кауза, сега като лидер
на БЗНС - търсим българския дух и
се опитваме да го възстановим по
начина, по който е изглеждал тук,
по начина, по който е изглеждал по
време на цялата съпротива срещу
комунистическия режим, защото
БЗНС даде десетки хиляди жертви
в тази борба.”
„Днес ние сме в един съюз с
държави, които преди това ни бяха
врагове – Франция, Великобритания,
тогава имахме врагове, днес имаме
общи проблеми, които трябва да
решаваме заедно, каза за читателите
на „Тутракански глас” президентът
в мандат 1997-2002 г. Петър Стоянов. - Мирът винаги е по-силен от
войната, а животът винаги е по-силен
от смъртта. Това, което искат хората
е не да воюват непрекъснато, а да
живеят в мир. И аз съм сигурен, че
ние рано или късно ще осъществим
нашите национални идеали. Трябва
да разберат и нашите по-възрастни
съграждани – връщане назад няма.
Трябва да се сложи край на тази
посткомунистическа носталгия, този
период е зад гърба ни”.

И в СОУ „Христо Ботев” стартира Националната кампания
„Детската безопасност - споделена отговорност и грижа”
Тодорка АНГЕЛОВА,
Секретар на МКБППМН
ɂɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ´ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟɜɤɥɸɱɢɯɚɜɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɤɚɦɩɚɧɢɹ
ÄȾɟɬɫɤɚɬɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ  ɫɩɨɞɟɥɟɧɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɝɪɢɠɚ´
Ɋɚɡɥɢɱɧɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢ ɩɨɫɜɟɬɟɧɢɧɚɩɪɟɜɟɧɰɢɹɬɚɡɚɞɚ
ɠɢɜɟɹɬɞɟɰɚɬɚɢɦɥɚɞɟɠɢɬɟɜ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɚɫɪɟɞɚɛɹɯɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɜɤɥɚɫɨɜɟɬɟ
Ⱦɟɰɚɬɚ ɨɬ ɩɨɥɭɢɧɬɟɪɧɚɬɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɉɂȽ  ɨɬ ,,ɚ ɤɥɚɫ
ɫ ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥ ȿɦɢɥɢɹ ɒɚɪɛɚɧɨɜɚɩɨɫɜɟɬɢɯɚɫɜɨɢɬɟɪɢɫɭɧɤɢɧɚɢɞɟɹɬɚÄȾɚɩɨɛɟɞɢɦ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɟ´ ɉɨɝɨɥɟɦɢɬɟ

ɬɟɯɧɢɩɪɢɹɬɟɥɢɨɬÄȺɪɬɤɥɭɛ´ɫ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɇɚɞɟɠɞɚɆɢɧɱɟɜɚɢɨɬɉɂȽ±9,,ɢ9,,,ɤɥɚɫɫ
ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥɊɭɦɹɧɚɋɬɨɹɧɨɜɚ
ɩɨɞɝɨɬɜɢɯɚ ɢɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɢ
ɤɨɥɚɠɢ ɢ ɫɟ ɨɛɟɞɢɧɢɯɚ ɩɨɞ
ɦɨɬɨɬɨÄȼɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɞɟɬɫɤɚɬɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ´Ɍɜɨɪɛɢɬɟɫɚ
ɚɪɚɧɠɢɪɚɧɢɜɫɩɟɰɢɚɥɟɧɤɴɬ
ɜɭɱɢɥɢɳɟɬɨ
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬ9ɚɤɥɚɫɫɤɥɚɫɟɧ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ
Ɂɥɚɬɟɜɚɢ9,,,ɛɤɥɚɫɫɤɥɚɫɟɧ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ əɧɤɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɚ
ɩɨɫɜɟɬɢɯɚ ɱɚɫɚ ɧɚ ɤɥɚɫɚ ɧɚ
ɬɟɦɚ ÄȾɚ ɩɨɛɟɞɢɦ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɩɴɬɹ ɢ ɧɚ ɪɢɫɤɨɜɢ
ɦɟɫɬɚ´
ɉɨɝɨɥɟɦɢɬɟɭɱɟɧɢɰɢɨɬ,ɏɚ

Културен, религиозен и
туристически обмен се
цели с побратимяването
на Тутракан и Кирнодж

Калина ГРЪНЧАРОВА
о време на официалното си посещение
в Тутракан в края на
м.април т.г., делегацията
от румънското селище
Кирнодж, водена от кмета
Иринел Роман, връчи на
тутраканския кмет д-р
Димитър Стефанов официалните документи за
побратимяване на двата
града – разрешителни от
Министерството на външните работи и Министерството на държавната
администрация на Румъния.
Проектодоговорът ще
бъде внесен за одобрение
на следващото заседание
на Общински съвет - Тутракан, а двете страни се
споразумяха споразумението да бъде подписано в
Кирнодж.
За читателите на в.
„Тутракански глас”, двамата кметове споделиха какво очакват да се случи след
подписване на договора за
побратимяване:
Иринел РОМАН, Кмет на
Кирнодж: - От една година
очакваме този акт на побратимяване да се случи и
ето, че наистина това ще
стане. Мисля, че и двете
общности - на Тутракан и
на Кирнодж, очакват подобряване на техния живот.
Още повече че тази година
се открива новата сесия на
европейските фондове. На-

П

форд на Тутраканската крепост
наистина е сърцето на Европа, защото няма друго място, където в
разгара на войната да са погребани
войниците от вражеските армии на
едно място, с еднакви почести - каза
председателят на ДСБ Радан Кънев.
- Така че наистина за този празник
пожеланието ми към тутраканци и
всеки българин е да запазим това,
което имаме, защото през него вече
можем да мислим за следващото,
за по-справедливо, по-богато общество, но всичко това минава през
мира.”
Според Борис Станимиров от ДСБ,
европейското ни членство всъщност
не е нищо повече и нищо по-малко
от осъществения български национален идеал. „Това, за което воюваха
дедите ни, това, за което загиваха
хората и тук, е вече осъществено по
политически път. България е част
от най-мощната, най-богатата, найкултурната и най-свободната част от
света, каквато е Европейският съюз.
И днес нашия дълг е да защитим това
членство и да постигнем максималното, което е възможно да се постигне за българските граждани, за да

ɤɥɚɫɫɤɥɚɫɟɧɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȽ
ɋɩɚɫɨɜɚɢ,ɏɛɤɥɚɫɫɤɥɚɫɟɧ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȼɆɚɥɱɟɜɚɩɪɨɜɟɞɨɯɚ ɞɢɫɤɭɫɢɹ ɩɨ ɬɟɦɚɬɚ
Äɇɢɟɬɢɧɟɣɞɠɴɪɢɬɟɠɢɜɟɟɦ
ɜɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ´Ɍɟɪɟɲɚɜɚɯɚ
ɤɚɡɭɫɢ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫɴɫ ɫɢɬɭɚɰɢɢɪɢɫɤɨɜɢɡɚɬɹɯɢɩɨɩɪɢɧɰɢɩɡɚɞɟɰɚɬɚɩɨɞɝɨɬɜɟɧɢɨɬ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ Ⱦɨɧɤɚ ɉɟɬɪɨɜɚ
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɏɚɤɥɚɫɫɤɥɚɫɟɧ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɐɟɧɤɚɆɚɪɢɧɨɜɚ
ɢɨɬɏɛɤɥɚɫɫɤɥɚɫɟɧɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ȼɟɫɟɥɢɧɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ
ɩɨɞɝɨɬɜɹɬ ɫɜɨɢɬɟ Äɍɥɨɜɟɧɢ
ɦɢɝɨɜɟ ɫ ɦɨɛɢɥɟɧ ɚɩɚɪɚɬ´ ɢ
Äɂɧɬɟɪɧɟɬɫɪɟɞɚɬɚɢɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɟɡɚɧɚɫ´ɫɢɞɟɹɤɚɤɞɚɫɟ
ɩɪɟɞɩɚɡɜɚɦɟɨɬɡɚɩɥɚɯɢɬɟ
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дяваме се да осъществим
проекти за подобряване на
инфраструктурата на нашите населени места, тъй
като ние имаме нужда от
водоснабдяване, канализация, асфалтиране на пътища, социални придобивки.
Съвместните проекти
дават възможност за социално и културно развитие
на двете общности - там
виждаме ние светлината в
тези европейски средства,
за да може да зарадваме
хората от двете страни
на реката.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Тутракан: - Освен европейските
проекти, за които говори
кметът на Кирнодж, трябва да сближим, колкото
можем повече гражданите
на Тутракан и Кирнодж,
защото и двете държави
имат близка история, много допирни точки, а много
малко знаем един за друг.
Именно по този начин - с
договора за сътрудничество, ще се опознаем взаимно
и ще вървим ръка за ръка в
реализиране на европейски
проекти, за да подобрим начина на живот на населението в Кирнодж и Тутракан
и не на последно място - да
направим един много добър
културен, религиозен и туристически обмен. Именно
това ни е целта и мисля, че
е правилният път, по който
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Защо трябва да помним датата 9 май?
апоследък от телевизиите,
интернет, вестниците, радиото ни се внушава, че 9
май е Ден на Европа. Организират
се концерти, информационни дни
за правата ни като европейски
граждани и всичко, свързано с
членството ни в Европейския
съюз и т.н., като по този начин
вниманието на младото поколение
е отклонено в посока, която не
съответства съвсем коректно на

Н

дотогава не донася толкова мащабни разрушения, целенасочено
унищожаване на хора, глад, деформиране на психиката, убиване
на всичко човешко. Войната в
Европа завършва с подписването
на безусловната капитулация на
Германия в залата на инженерното
училище на вермахта в берлинското предградие Карлхорст на 8 май,
в 22,43 ч. по централно европейско
време. Действително самият акт

което демонстрира твърдото си
намерение да участва във военните
действия, въпреки разногласията
сред новите ни съюзници. Британското правителство например
е откровено против българско
включване във войната. Оказва
се, че в навечерието на войната
България поддържа дипломатически отношения с 33 държави,
а на 9 септември 1944 г. тя е във
война с 12, сред които СССР,

ɏɢɬɥɟɪɨɜɚɬɚɦɥɚɞɟɠɜɋɨɮɢɹɩɨɱɢɬɚɩɚɦɟɬɬɚɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɡɚɪɨɞɢɧɚɬɚɝ
ɂɡɬɨɱɧɢɤȻɴɪɧɟɜȻɭɛɢɂɜɅɘɪɭɤɨɜɇɟɩɨɡɧɚɬɚɬɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɯɨɪɚɢɫɴɛɢɬɢɹɋ

ɈɬɛɟɥɹɡɜɚɧɟɪɨɠɞɟɧɢɹɞɟɧɧɚɏɢɬɥɟɪɜɋɨɮɢɹɚɩɪɢɥɝɂɡɬɨɱɧɢɤȻɴɪɧɟɜȻɭɛɢ
ɂɜɅɘɪɭɤɨɜɇɟɩɨɡɧɚɬɚɬɚȻɴɥɝɚɪɢɹɯɨɪɚɢɫɴɛɢɬɢɹɋ

историческите факти. От друга
страна датата 9 май като Ден на победата излишно се политизира и се
създават изкуствено предпоставки
за конфронтиране в обществото на
фили и фоби. Датата се свързва
със социалистическото ни минало
и със стремежа да се ревизират
резултатите от Втората световна
война и преди всичко да се представи в крайно негативна светлина
ролята на СССР в съдбата на народите от бившия Източен блок.
Защо се получава това раздвояване и неяснота защо тази дата е и
Ден на победата, и Ден на Европа?
9 май 1945 г. е краят на Втората
световна война в Европа - найтрагичната и ужасяваща в историята на човечеството. Войната
започва на 1 септември 1939 г.
с нападението на Германия над
Полша и завършва на 8 май 1945
г. в Европа и на 2 септември
1945 г. в Азия. Нито една война

на подписването съответства на
0,43 ч. по московско време, което е вече 9 май. Точно в 2,10 ч.
съветският радиоговорител Юрий
Левитан обявява капитулацията
на Германия и прочита Указа за
обявяването на този ден като Ден
на победата. Като такъв е възприет
и от българската историография.
България, която е на страната
на Германия, е принудена да се
включи във войната, въпреки че
още в самото начало обявява неутралитет. На 5 септември 1944 г.
СССР обявява война на България и
до 8 септември съветските войски
навлизат в страната, като един
от първите десантни пунктове е
Тутракан. На същата дата правителството на Константин Муравиев, сформирано на 2 септември,
обявява война на Германия. На 9
септември е извършен държавен
преврат и е съставено Отечественофронтовско правителство,

Новини
от Исторически музей-Тутракан
ɚɦɚɣɚɪɯɟɨɥɨɝɴɬȽɟɨɪɝɢɆɢɬɟɜɳɟɜɡɟɦɟɭɱɚɫɬɢɟ
ɜȾɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɬɟɧɚɭɱɧɢɱɟɬɟɧɢɹÄɉɪɨɮɉɟɬɴɪɌɨɞɨɪɨɜ´ɫɬɟɦɚɉɪɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɤɚɦɟɧɧɢɠɟɪɬɜɟɧɢɰɢɜ
ɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ9,,,ɩɴɪɜɚɬɚɩɨɥɨɜɢɧɚɧɚ,ɏɜ
ɎɨɪɭɦɴɬɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜɝɪȾɨɛɪɢɱɢɜɧɟɝɨɳɟɜɡɟɦɚɬ
ɭɱɚɫɬɢɟɦɭɡɟɣɧɢɢɧɚɭɱɧɢɪɚɛɨɬɧɢɰɢ
ɚɦɚɣɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢ
ɋɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɬɭɪɢɡɦɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɳɟɜɡɟɦɚɬɭɱɚɫɬɢɟɜȾɟɫɟɬɨɬɨɢɡɥɨɠɟɧɢɟ
ɍɢɤɟɧɞɌɭɪɢɡɴɦɊɭɫɟɝɢɋɟɞɦɢɮɟɫɬɢɜɚɥɧɚɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɬɟɡɚɛɚɜɥɟɧɢɹɢɚɧɢɦɚɰɢɢɌɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɬɨɢɡɥɨɠɟɧɢɟɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɨɬɈɛɳɢɧɚɊɭɫɟɫɴɫɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ
ɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɢɤɨɧɨɦɢɤɚɬɚɢɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɬɚ
Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɬɨɢɩɪɢɪɨɞɧɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɢɞɨɤɚɡɚɥɢɫɟɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɫɴɛɢɬɢɹɩɪɨɜɟɠɞɚɧɢ
ɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɤɚɬɨÄɇɨɳɜɦɭɡɟɹ´ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧɩɨɯɨɞ
Äɉɨ ɫɬɴɩɤɢɬɟ ɧɚ ɱɟɬɚɬɚ ɧɚ Ɍɚɧɶɨ ɋɬɨɹɧɨɜ  ȼɨɣɜɨɞɚɬɚ´
´ɉɪɚɡɧɢɤɧɚɤɚɣɫɢɹɬɚ´ÄɈɝɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜ´ÄɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɧɚɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚ´ɢɞɪɳɟɛɴɞɚɬɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɧɚ
ɳɚɧɞÄɌɭɬɪɚɤɚɧ±ɝɪɚɞɧɚɪɢɛɚɪɢɬɟ´Ɋɚɡɛɢɪɚɫɟɳɟɢɦɚɩɨɫɬɟɪɢɪɟɤɥɚɦɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɭɜɟɧɢɪɢɳɟɛɴɞɟɢɡɥɴɱɜɚɧ
ɢɮɢɥɦɡɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɩɪɨɟɤɬɚÄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ±ɞɪɟɜɧɨɬɨ
ɧɚɱɚɥɨɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ´

Н

Н

ТАЛОН
ƏƈƉƍƏƗƓ
 ƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи

САЩ, Великобритания, Югославия,
Гърция, Германия. На 8 октомври
1944 г. България започва Нишката
и Страцинско-Кумановската настъпателна операция на територията
на Югославия срещу германските
сили, малко по-късно и Брегалнишко-Струмишката и Косовската
настъпателна операция. Към края
на ноември почти цяла Македония
и Сърбия са освободени и прочистени от германски части. През
март 1945 г. българските войски
започват Мурската операция и
се справят успешно с пробива
на немската отбранителна линия.
За първи път в новата ни история българите воюват на хиляди
километри от Родината. Капитулацията на Германия на 8 май
заварва българските сили в района
на австрийските Алпи. Общият
брой на загиналите, изчезналите и
ранените надхвърля 40 000 души, а
разходите, които прави държавата,

се равняват почти на целия национален доход за 1945 г.
От Тутраканско във войната
участват около 1200 войници. Те
се сражават при р. Южна Морава
и Косово, в Македония при Куманово и Огражден, при Драва,
Кишбайом и Чепел, при Ястребци
и Дравоград. 115 от тях завинаги
оставят костите си по бойните
полета на Европа. Останалите живи
се завръщат по домовете си с неизлечими физически и психически
травми, а преживяванията си от
фронта те препредават на своите
деца и внуци. Така в родовата памет се съхраняват истории и ценни
реликви, които се пазят като нещо
много лично и съкровено във всяко
семейство, в което има участник
във Втората световна война.
През 2013 г. в скромния литературен живот на община Тутракан
се появи една много ценна книга,
описваща разказите на близките и
потомците на новочерненци, участвали на фронта – „Сред снежната
пустош” с автор Стоянка Павлова.
Това са разкази за живота и силата
на обикновения български войник,
който вижда ужасите на войната,
за трудолюбието му, за дома и
семейството му, за болката и
мълчанието, за спомените. Именно
спомените и паметта за събитията
от времето на Втората световна
война не бива да се забравят и
такива книги се появяват точно в
момент, когато като че ли от дистанцията на времето избледнява и
се преиначава колективната памет

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 32/30.04.2014 год.

ȼɴɜɜɪɴɡɤɚɫɱɥɚɥɢɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɫɟɫɴɨɛɳɚɜɚɱɟɧɚɨɫɧɱɥɚɚɥ
ɢɱɥɚɥɬɨɬɁɍɌɟɢɡɪɚɛɨɬɟɧɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ
ɩɥɚɧɉɍɉɢɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚɉɥɚɧɡɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɉɊɫɜɴɡɥɨɠɢɬɟɥɆɚɪɢɹɧȺɥɟɤɨɜɆɢɥɚɧɨɜ±ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚɩɨɡɟɦɥɟɧ
ɢɦɨɬʋɜɤɜɡɚɤɨɣɬɨɩɨɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧɩɥɚɧɧɚɫɟɥɨɬɨ
ɟɨɬɪɟɞɟɧɍɉɂȱȱɜɤɜɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢ±ɄɚɞɚɫɬɪɚɥɟɧɩɥɚɧɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ
ɝ ɧɚ ɆɊɊȻ ɢ Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ ɩɥɚɧ ɨɞɨɛɪɟɧ ɫɴɫ Ɂɚɩɨɜɟɞ
ʋɝɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋ ɉɍɉɂɉɊ ɞɜɨɪɢɳɧɨ±ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ  ɥɢɧɢɢ ɧɚ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɭɜɚɧɢɹɬ ɍɉɂ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɹɬ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɢɦɨɬɧɢɬɟ
ɝɪɚɧɢɰɢɧɚɉɂʋɜɤɜ
ɇɨɜɨɨɛɪɚɡɭɜɚɧɢɬɟɍɉɂɫɚ
ɍɉɂȱÄɁɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɧɭɠɞɢ´ɜɤɜɫɩɥɨɳɨɬ
ɤɜɦ
ɍɉɂȱȱɜɤɜɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɧɚɆɚɪɢɹɧȺɥɟɤɨɜɆɢɥɚɧɨɜ
ɉɥɚɧɨɜɟɬɟɢɩɪɢɞɪɭɠɚɜɚɳɚɬɚɝɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɫɚɢɡɥɨɠɟɧɢ ɜ ɫɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɭɥ ´Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɫɬɚɹʋɟɬȱȱ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɢɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚɦɨɝɚɬɜɱɟɬɢɪɢɧɚɞɟɫɟɬɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɨɛɹɜɥɟɧɢɟɬɨɞɚɧɚɩɪɚɜɹɬɩɢɫɦɟɧɢ
ɜɴɡɪɚɠɟɧɢɹɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɢɫɤɚɧɢɹɩɨɩɪɨɟɤɬɚɡɚɩɨɞɪɨɛɟɧ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɞɨɨɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

за този исторически период. Останалите живи ветерани от войните
вече се броят на пръсти и скоро
тази наша „жива история” ще си
отиде, а за поколенията ще останат
писмените източници и местата на
паметта.
В цяла Европа различни организации, с подкрепа на държавата,
работят в направление откриване и
поддържане на военни паметници
и гробища от времето на Втората
световна война, организират се
международни младежки лагери,
създават се бази данни с имената
на участниците и загиналите.
Туристически компании организират специализирани екскурзии
по местата на бойните полета
или емблематични места, свързани с преживения ужас от тази
война, които привличат ежегодно
милиони туристи. Всичко това
напомня на живите за миналото и
последствията, които носи войната
и насилието.
Точно 5 години след края на войната, на 9 май 1950 г. французинът
с немски произход Роберт Шуман,
в качеството си на министър на
външните работи на Франция,
произнася знаменателната си
Декларация и този ден по-късно е
обявен за Ден на Европа. За първи
път той споменава за преминаване
към помирение и сътрудничество
между довчерашните врагове
Франция и Германия, за необходимостта от полагане основите
на европейска федерация, необходима за запазването на мира.

Десетилетия по-късно именно това
конструктивно сътрудничество
се отразява положително върху
обществата в тези страни – налице
са успешни примери за трансгранично сътрудничество, има общи
проекти в различни сфери и т.н. За
отбелязване е фактът, че р. Рейн от
бариера между двете държави се
превръща в съвместно управляван
ресурс. (Оставам на читателя да
коментира сегашното състояние
на р. Дунав като граница и бариера между България и Румъния.)
В България по времето, когато
Шуман е произнасял идеите си за
обединението на Европа, на власт
е Вълко Червенков. През този период той е основният политически
фактор в страната и се установява
култ към личността му. Няма как
идеите за обединена Европа да са
били популярни тук по това време.
От 2007 г. България е член на
Европейския съюз. Отбелязваният
в близкото минало 9 май като Ден
на победата е отместен незаслужено от новия Ден на Европа,
което е наситено с политически
пристрастия. Нека да отбелязваме
и двата дни, но да не забравяме да
почитаме паметта на жертвите и на
българските войници, участвали
във Втората световна война поне
на този ден. И да не забравяме,
че сме и европейци всеки ден от
годината, а не само на тази дата. И
да помним, че без Ден на победата
нямаше да има Ден на Европа.
Екатерина НИКОЛОВА,
Исторически музей - Тутракан

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386
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СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация Тутракан информира, че
със заповед № РД-04-491/30.04.2014 г. на кмета на Община Тутракан, е образувана Подвижна избирателна
секция /ПСИК/ на територията на община Тутракан, за
гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не
им позволяват да упражнят избирателното си право в
изборното помещение.
Избиратели желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до
04.05.2014 г., могат да подадат заявление /Приложение
№19/ до кмета на общината/кметството/кметския наместник не по-късно от 19 май 2014 г. за включване в
избирателния списък за гласуване с ПСИК.
Избиратели могат да бъдат включени в ПСИК по настоящ адрес, ако са подали заявление в срок до 10 май 2014 г.
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ХОБИ
СМЯХ

В СССР имаше следната класификация за автомобили:
- За селски транспорт - ЗАЗ.
- За междуселски транспорт - Москвич.
- За градски транспорт - ВАЗ.
- За междуградски транспорт - Волга.
- А за международен транспорт? - попитал един.
- За международен транспорт имаме танкове!
Щирлиц получил шифрограма, че в Москва му се е родил син. Мъжки
сълзи потекоха по страните му. Щирлиц не беше ходил в родината
цели осем години...
Кара си един тираджия камиона и гледа на пътя - стопаджийка. С
едната ръка маха, с другата държи туба. Спира, качва я.
- Ти какво, ракийка ли си носиш?
- Не, бензин.
- Ха, че за какво ти е бензин, като се движиш на стоп?
- Знам ви аз вас, шофьорите! Още на първата горичка и ви свършва
бензинът.
- K'ъв си ти, ве?!
- Геймер.
- Сефте чувам, че някой ги мери!
Обективна журналистика в действие:
Папата пристига за първи път на посещение в Париж. На гарата е
посрещнат от тълпа журналисти, които го връхлитат и започват да му
задават въпроси. Един от тях се провиква:
- Какво е вашето отношение към парижките публични домове?
Папата си мисли: "Да кажа, че е положително, не ми позволява санът,
ако кажа, че е отрицателно, ще си загубя аудиторията... Накрая измислил оригинален изход от положението. Направил учудена физиономия
и пита: - А, в Париж има ли публични домове?
На следващата сутрин топ новината във всички вестници е: "Първите думи на папата, пристигайки в Париж бяха - Има ли тук публични
домове?"
Някаква дама отишла в оръжейния магазин да си купува пистолет.
- За защита ли, госпожо? - попитал я продавачът.
- Не, за защитата ще си наема адвокат.
Две бълхи излизат от кино. Едната се обръща към другата:
- Ще се поразходим ли или ще вземем куче?

Малки обяви

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

9 - 14.05.2014 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

На 9 май празнуваме и Летен Никулден
Величко АТАНАСОВ
ристиянската църква въвежда празника
през ХI в., когато са
преместени светите мощи
на Николай Чудотворец от
Балканските земи в гр.
Бари, Италия. Българите
наричат празника „Сухи Св.
Никола”, „Лятна Никулка”
и го почитат за предпазване от суша, градушки и
наводнения, а тутраканските рибари се молят за
берекет и благополучие в
реката.

Х

На този ден не трябва
да се работи, за да не се
разгневи светецът и да
накаже хората с природни
бедствия.
По този повод, на 9 май
от 11:00 часа пред лодкостоянката на тутраканските рибари, на брега на
реката, Танцова формация
"Детелини" към читалище „Н. Й. Вапцаров”, гр.
Тутракан ще изпълни обичая „Никулден”, свързан с
посрещането на водача
(ватафа) на рибарите.

9 - 14.05.2014 г.

Сем. Тодорови продължават във
втори етап на “Пеещи семейства”

Ɍɚɤɚɫɟɩɨɫɪɟɳɚ
ɡɢɦɧɢɹɬɇɢɤɭɥɞɟɧ

Тутраканци показват класа на „Белоградчик оупън”
Калина ГРЪНЧАРОВА
расимир Костадинов за
четвърта поредна година
грабна купата като абсолютен победител в турнира по канадска борба "Белоградчик оупън
- 2014”. Той е победител и на двете
ръце в абсолютната категория, а
също и в категория до 100 кг.
Любопитното е, че на лява ръка
в абсолютната категория призовата тройка е само от тутраканци,
които обаче сега се състезават за
„Спартак” (Благоевград) - първи
е Красимир Костадинов, втори –

К

ɨɧɢɤɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ ɢ ɧɟɣɧɢɹɬ ɛɚɳɚ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪɌɨɞɨɪɨɜ
ɨɬ ɫ ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɜ
ɧɨɜɢɹ ɦɭɡɢɤɚɥɟɧ ɮɨɪɦɚɬ ɧɚ
Äɒɨɭɬɨ ɧɚ ɋɥɚɜɢ´ ± Äɉɟɟɳɢ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ´
Ɍɨɱɧɨ ɧɚ  ɦɚɣ ɡɪɢɬɟɥɢɬɟ
ɢɦɚɯɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɜɢɞɹɬ
ɢ ɱɭɹɬ ɬɟɯɧɢɬɟ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɛɌȼ
ÄɈɝɴɧɨɬɥɸɛɨɜ´ɧɚɋɢɥɜɢɹ
Ʉɚɰɚɪɨɜɚ ɢȼɚɫɢɥ ɇɚɣɞɟɧɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ ɞɜɚɦɚɬɚ ɂɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɟɫɟɧɬɚ ɹɜɧɨ

М

ɫɟɩɨɧɪɚɜɢɧɚɋɥɚɜɢɢɬɨɣɝɢ
ɩɨɤɚɧɢɡɚɜɬɨɪɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
Ɇɚɤɚɪɞɚɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɱɟɳɟ
ɢɡɩɟɹɬ ɨɬ ɜɬɨɪɚɬɚ ɩɟɫɟɧ 
³-RUJRYDQL´ɫɚɦɨɦɚɥɤɚɱɚɫɬ
ɲɨɭɦɟɧɴɬ ɹ ɢɡɫɥɭɲɚ ɰɹɥɚɬɚ
ɢ ɬɚɤɚ ɫɟɦ Ɍɨɞɨɪɨɜɢ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɜ ɫɥɟɞɜɚɳɢɹ ɟɬɚɩ
ɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚ
Ʉɚɬɨɩɪɨɩɭɫɤɚɦɟɤɪɚɣɭɲɢɬɟ ɫɢ Äɧɟɡɧɚɧɢɟɬɨ´ ɢ Äɥɸɛɨɩɢɬɫɬɜɨɬɨ´ɧɚɋɥɚɜɢɧɚɬɟɦɚ
Äɓɨ ɟ ɬɨ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´ ɩɨɠɟɥɚɜɚɦɟɧɚɆɨɧɢɢɋɚɲɨɭɫɩɟɯ
“ТГ”

"Обществен
дарителски фонд-Тутракан"
Ɉɪɝɚɧɢɡɢɪɚɞɚɪɢɬɟɥɫɤɚɤɚɦɩɚɧɢɹ

Да помогнем на Юлия!
Сашо Андреев, а трети – Пламен
Иванов.
Димитрина Димитрова е абсолютна шампионка при жените на
двете ръце.
Сашо Андреев е първи при юношите в категория до 80 кг на лява
и дясна ръка, първи при мъжете
до 80 кг на лява ръка и втори – на
дясна.
Пламен Иванов е първи и на
двете ръце в категория над 110 кг.
Димитър Димитров е на трето
място на лява ръка при мъжете в
категория до 110 кг, Йолиан Хри-

стов също е трети при мъжете до
70 кг и на двете ръце.
В състезанието участваха 160
спортисти в 24 категории. То се организира от Българката федерация
по канадска борба и е с награден
фонд 6 000 лева.
Стана традиция турнирът да се
организира около месец преди
поредното Европейско първенство,
което тази година ще се проведе
в Баку (Азейберджан) от 18 до 25
май. Така той се явява генерална
репетиция за готовността на българските състезатели за голямата
битка.

Траурна агенция „Аполон-91”, гр. Кубрат
Отвори офис в Тутракан на
ул. „Трансмариска”№22
Предлага всичко за тъжния помен, паметници
и поставянето им, специализиран транспорт за
страната и чужбина.
За информация:0894 630 986 и 0878 966 907

ɘɥɢɹɆɚɥɱɟɜɚɟɧɚɝɇɚɦɚɪɬɬɝɟɩɪɢɟɬɚɜ
ɋɩɟɲɧɚɩɨɦɨɳ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɞɢɚɝɧɨɡɚɫɭɛɚɪɚɯɧɨɢɞɚɥɟɧ
ɤɪɴɜɨɢɡɥɢɜɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɦɨɡɴɱɧɚɚɧɟɜɪɢɡɦɚɋɩɟɲɧɨ
ɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɧɚɞɨȼɆȺɋɨɮɢɹ
Ɂɚɫɩɚɫɹɜɚɧɟɧɚɠɢɜɨɬɚɣɟɧɚɩɪɚɜɟɧɚɧɟɨɬɥɨɠɧɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɹȾɨɞɜɚɦɟɫɟɰɚɩɪɟɞɫɬɨɢɜɬɨɪɚɨɩɟɪɚɰɢɹɡɚ
ɤɨɹɬɨɫɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɯɢɥɹɞɢɥɟɜɚ
ɋɬɹɯɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɧɟɪɚɡɩɨɥɚɝɚ
Ȼɚɧɤɨɜɚɬɚɫɦɟɬɤɚɜɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɘɥɢɹɟ
%*676$
%,*676$%*6)
ȻɚɧɤɚȾɋɄȺȾɤɥɨɧɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɎɨɧɞɚɰɢɹɈɛɳɟɫɬɜɟɧɞɚɪɢɬɟɥɫɤɢɮɨɧɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɚɪɟɧɢɟɡɚɘɥɢɹ

Благодарим Ви!
Счетоводна кантора "Вилиана”
Счетоводство на фирми и земеделски производители на разумни цени, пълно счетоводно
обслужване – осигуровки, изготвяне на всички
видове счетоводни отчети и декларации.
Ние подаваме всички декларации и счетоводни документи в Данъчната служба вместо вас!
Ще се радваме да сте наш клиент!
Заповядайте в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” 26
(срещу автобусната спирка)
За информация: 0895 673 776 и 0888 703 921

Честит рожден ден
и да почерпят:

9 май – Красимира ПЕЙЧЕВА, Гл. експерт „Инвестиционен контрол”, Община Тутракан
9 май – Радостина РАДОСЛАВОВА, ТС „Борис Илиев”,
НЧ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
9 май – Петър МАРИНОВ, ТФ „Дунавска младост”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
10 май – Стоян ЛЕКОВ, Областен директор на ЗАД
„Виктория”, Ротари Клуб Тутракан
10 май – Дуся ДОНКОВА, Пенсионерка, гр. Тутракан
10 май – Галя СТОЙЧЕВА, Гл.експерт „Общински сгра-

ден фонд”, Община Тутракан
10 май – Майя ТОДОРОВА, Ст. спец. „Човешки ресурси”, Община Главиница
12 май – Елмиран ЮСЕИН, Гл. спец „Социални дейности
и АО”, Община Тутракан
12 май – Барике МУРАД, Счетоводител, Кметство
Нова Черна, община Тутракан
12 май – Лейля НАИМОВА, Спец. „АФО”, с. Ножарево,
община Главиница

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

