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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 29

Година LII

24 - 30 юли 2014 г.

Цена 0.60 лв.

Фестивалът „Огненият Дунав” започна!
На 24 юли (четвъртък), 20:00 ч.:

Допълнителни градски автобуси
за „Огненият Дунав”

„Звезден прах над Дунав”
ще разпръснат Румънеца и Енчев М

аршрутното разписание на
градските автобуси ще бъде
удължено след 19:30 часа на 26
юли – събота, информираха от транспортната фирма „Т.А.Т.”. Тутраканци и
техните гости ще могат да стигнат

навреме до Крайдунавския парк, където
ще се проведе Празникът на реката „Огненият Дунав” и да се приберат обратно
по домовете си.
Градските автобуси след 19:30 часа ще
се движат на половин час до 22:00 часа.

на стр. 4

На 25 юли (петък), 20:00 ч.:

Оперетата „Графиня Марица”!

на стр. 4

Камен Чимидялков с четворка каяк пети на Световното

на стр. 4
етворката каяк на България
при юношите се класира на
пето място на 1000 метра на
Световното първенство за младежи
до 23 години в унгарския град Сегед.
Даниел Караколев, Камен Чимидялков,
Христиан Цонев и Христо Реков изминаха дистанцията във финал "А" за
3:07.625 минути, информира БТА.
„Браво на момчетата, такъв успех в
четворка каяк при юношите от много
години не е имало!” – категорични са
от Клуба по кану-каяк "Дунав"-Русе,
чийто състезател е единият от
четворката - тутраканецът Камен
Чимидялков.
Преди да замине за световното първенство, Камен получи знаме с герба
на Русе от кмета Пламен Стоилов.
„Пожелавам ти да имаш възможността да развееш знамето на Русе на
финала на Световното първенство”,
каза тогава кметът на младия състезател. И Камен изпълни заръката…
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
СЕСИИ НА МЕСТНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ
В ТУТРАКАН И ГЛАВИНИЦА

В един и същи ден – 31 юли, ще проведат своите
заседания Общинските съвети на Тутракан и Главиница. Началният час е 14:00 ч.
Ще бъдат обсъждани докладни записки свързани
с образованието и разпоредителни сделки с имоти
общинска собственост.
Очаква се местните парламентаристи да излязат
ваканция през м. август.

КАРАНТИНА Е ОБЯВЕНА В
НЯКОЛКО ОБЩИНИ В РЕГИОНА

В три шуменски и три търговищки общини е обявена
карантина заради болестта „син език“. Това са общините Смядово, Велики Преслав, Върбица, Търговище,
Омуртаг и Антоново.
Заболяването е включено в списъка на особено опасните инфекциозни болести. То засяга само преживните
животни. Характерното за това заболяване е, че не
може да стане заразяване между животни.
Вирусът се пренася от инсекти, кръвосмучещи, които обитават влажни зони и нападат животните по
време на паша или вечер.
Заболяването не се предава на хората, но консумацията на месо от заразените животни е забранена.
В тези общини е забранена нощната паша, пашата в
гористи местности и в близост до водни басейни на
всички едри и дребни преживни животни.

НОВОЧЕРНЕНСКИТЕ САМОДЕЙЦИ
ЩЕ УЧАСТВАТ В ПИРИНСКИ СЪБОР

Тази година в 14-то издание на събора на народно
творчество "Пирин пее в местността "Предела" новочерненци ще пеят и танцуват.
Съборът ще се проведе под патронажа на президента Росен Плевнелиев.
Самодейците от Фолклорен състав „Черненци” при
НЧ „Васил Йорданов”, с. Нова Черна са поканени да
участват в заключителния концерт на пета голяма
сцена.
Съборът ще се проведе на 2 и 3 август 2014 г.

НЯМА ДА СЕ СЪБИРА ТАКСА ВЪРХУ
СУМИТЕ, ПОГАСЕНИ В СРОКА ЗА
ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Министерският съвет прие Постановление за
допълнение на Тарифата за таксите и разноските
към Закона за частните съдебни изпълнители. В т.
26 „Забележки“ се създава т. 6, предвиждаща, че
върху сумата, която длъжникът е погасил в срока
за доброволно изпълнение, такса не се събира.
По този начин се уеднаквява регламентацията
на събираните от частните и държавните съдебни изпълнители такси за изпълнение на парични
вземания в хипотезата на извършено от длъжника доброволно плащане в срока за доброволно
изпълнение.

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА ЗАКОНА
ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кабинетът одобри законопроект за допълнение
на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). В законопроекта се
предлага допълнение в текста на чл. 21, ал. 1, т.
13 на ЗМСМА, което да препраща към Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол върху стопанската
дейност.
Предлаганата промяна на закона е насочена към
създаването на ясни правила за условията, при които общините въвеждат административни режими
и ограничаване на възможностите за въвеждане на
режими, които нямат законово основание.

КРИМИНАЛЕ

За управление на МПС след употреба на алкохол
– 1.66 промила, на 20.07.2014 г. е задържан водач на
мотопед, от гр. Тутракан.
Срещу него е започнато бързо производство.
По неустановени причини, на 20.07.2014 г. в
13.43 ч. в с. Белица, в ремарке за товарен автомобил е предизвикан пожар на бали - сено, при което
има нанесени материални щети (фураж и част от
ремаркето).
Ситуацията е овладяна бързо от екип на силистренската противопожарна служба, благодарение
на което не е допуснато разрастване на пожара.
Поради небрежност при боравене с открит огън,
на 22.07.2014 г. в 15.58 ч. е предизвикан пожар на сухи
треви, листна маса и храсти, извън урбанизираната
територия на с. Стефан Караджа. Няма нанесени
преки материални щети.
Ситуацията е овладяна бързо от екип на силистренската противопожарна служба, благодарение
на което не е допуснато разрастване на пожара.
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Всяка трета българка е претърпяла като дете
физическо, сексуално или психическо насилие
а 8,9,16 и 17 юли 2014 г.
се проведоха семинари
със социални партньори
по прилагане на Закона за защита
от домашно насилие в общините Кайнарджа, Ситово, Тутракан
и Главиница, информираха от
Женско сдружение „Екатерина
Каравелова”. То е организатор на
инициативата в партньорството на
общините, които домакинстваха
срещите и поканиха за участие
кметовете на кметства, учители и
социални служители.
Семинарите са част от дейностите по проект "Разширяване и
надграждане дейността на ЦКПДН,
чрез мобилна услуга в общините
на област Силистра и обучения на
професионални групи", финансиран със средства от държавния бюджет на Република България, чрез
Министерството на правосъдието..
В рамките на семинарите беше
представена дейността на Центъра
за консултиране и превенция от домашно насилие, Закона за защита
от домашно насилие и правилника
за неговото приложение, Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието
над жени и домашното насилие /
Истанбулската конвенция/ и резул-
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Ɋɚɛɨɬɟɧɦɨɦɟɧɬ
ɨɬɫɪɟɳɚɬɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

татите от проведено изследване на
европейско ниво за насилието над
жените, реализирано от Агенцията
на Европейския съюз за основни
права.
Отчетено бе, че от страна на българската държава чувствителността
към проблема все още е твърде
слаба в сравнение с практиката в
други европейски страни. В хода
на проведените дискусии се отчете
необходимостта от подписване и
ратифициране от българска страна
на т.нар. Истанбулска конвенция,

както и факта, че ако бъде ратифицирана от 10 други европейски
държави – членове на ЕС, тя ще
стане задължителна и за страната
ни, респективно законодателството
ни трябва да бъде синхронизирано
с нея.
По време на проведените семинари бяха обсъдени възможностите
за насочване на лица, обект на насилие, към програмите на Центъра.
Представени бяха добри практики.- Заострено бе вниманието към
необходимостта от координиран

подход при подпомагане на лица
обект на насилие.
Особен интерес у участниците
предизвика представеното изследване, реализирано с цел да даде
аргументи и да ускори процеса
на предприемане на адекватни
мерки за защита от насилие, основано на пола на европейско и
на национално нива. Изследването
разкрива степента на злоупотреба,
понесена от жените в семейната и
обществената среда, на работното
място, включително и в интернет
пространството. Резултатите от изследването са въз основа на 42 000
интервюта, проведени през 2012 г.
с жени на възраст между 18 и 74
години от всички 28 страни членки
на Европейския съюз. Тенденцията
в Европа показва, че вече всяка трета жена е жертва на тормоз, става
дума за 33% от жените над 15-годишна възраст. В България този
процент засега все още е 23%, като
според специалистите стойностите
са по-ниски, защото малко хора са
готови да го признаят и да потърсят
помощ. От друга страна 29% от
жените в България в детството си
са преживели поне една от трите
форми на насилие - физическо,
сексуално или психическо. “ТГ”

Набират се „внучета назаем” за участие в проект „Приеми ме
на село - създаване на мрежа от приемни села в България”
ко си на възраст между 15 и 29 години и лятото
ти е скучно и еднообразно, значи тази новина е
точно за теб!
Имаш невероятната възможност да избягаш за няколко дни от градската джунгла и да се потопиш в свят,
в който спокойствието, чистотата и хармонията с
природата доминират.
Стани „внуче назаем” и изживей 5 дни на село,
потопен в пасторална идилия. Запознай се с нови и
интересни млади и не чак толкова млади хора. Баби и
дядовци „под наем” те очакват, за да те научат да
приготвяш традиционни кулинарни специалитети и да
те запознаят с местния бит и фолклор. С тяхна помощ

А

ще станеш по-сръчен, както в градината, така и в
някои други непознати народни занаяти.
Проектът „Приеми ме на село” насърчава младите
хора освен приятното и забавното, да научат и нещо
полезно, да похапват здравословно и да изтрият праха
от забравеното българско минало. Запиши се и бъди
активен!
Как може да участваш? Повече информация може да
намериш тук!
Завления за участие се приемат до 01.08.2014 год.
на e-mail: prosveta1931@gmail.com или на Фейсбук
страницата на проекта - https://www.facebook.com/
Priemimenaselo?ref=hl

Властта и институциите с Експертен
съвет срещу домашното насилие
Областна администрация
Силистра се проведе първото учредително заседание на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното
насилие (ЕРСПДН). Инициативата
е на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и се реализира с
подкрепата и в партньорство с
институцията Областен управител
на Силистра. Идеята за сформирането на този обществен орган е в
резултат от множество проведени
срещи по проблема през 2013
г. с представители на различни
професионални групи – съдии,
прокурори, адвокати, социални
работници, служители на МВР,
общински администрации и др.
Участваха представители на
общините, правораздавателните
органи, МВР, дирекции за социално подпомагане от Силистра,
Тутракан и Дулово, както и др. В
рамките на първото заседание бе
приет Правилник за устройството
и дейността на ЕРСПДН. Утвърден
бе План за действие до края на
2014 г. Избрано бе ръководство
в състав: председател – зам. областен управител – Вяра Емилова;
заместник председател – председателят на ЖС „Е. Каравелова“
– Христина Георгиева; секретар

В

– юрисконсулт от Сдружението –
инициатор.
Целите на ЕРСПДН са насочени в няколко направления:
ограничаване на домашното насилие на територията на региона,
чрез извършване на дейности
по превенция; осъществяване на

контрол и мониторинг върху развитието на предоставяните услуги
за жертви на домашно насилие и
включването в специализирани
програми на извършители на
домашно насилие. Идеята е да
се стимулира партньорството
между местната, съдебната и

изпълнителната власти; структурите в Силистра на Български
лекарски съюз и на Адвокатската
колегия, както и доставчиците на
услуги за ефективно прилагане
на Закона за защита от домашно
насилие и Правилника за неговото
“ТГ”
приложение.
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Цветан Филев:

Новият Закон за тютюна и тютюневите
изделия ще осигурят сигурност за
всички участващи в сектора

ɐɜɟɬɚɧɎɂɅȿȼ

овият Закон за тютюна и тютюневите
изделия ще осигурят
сигурност за всички участващи в сектора. Това каза в
интервю за Агенция „Фокус”
Цветан Филев, председател
на Националната асоциация
на тютюнопроизводителите в България. „С текста
на новият Закон за тютюна

Н

и тютюневите изделия ще
се постигне сигурност за
всички засегнати в сектора – тютюнопроизводители,
търговци, преработватели,
Институт по тютюна и
тютюневите изделия. Дори
по този начин с уреждането на правилата в този
законопроект ще се стане
комфортно и на държава-

та, защото когато ние,
тютюнопроизводителите
имаме проблем с търговските фирми се обръщаме
за помощ към държавата”,
каза Филев. „На този етап
със сегашно действащия
закон държавата няма лостове и механизми, с които
да помогне и да урегулира
взаимоотношението межди
двете страни. Акцентът в
текста на новия законопроект се състои в това, че е
заложено да се създаде Изпълнителна агенция по тютюна към Министерството
на земеделието и храните,
това се предвижда да бъде
ролята на държавата”,
обясни той. „В тази агенция
търговските фирми и лица,
които желаят да изкупуват
тютюн от страната преди
всяка изкупна кампания на
уведомителен режим ще да-

ват информация за своите
желания – какви количества
тютюн желаят да изкупят
от страната, под каква
форма ще ги преработят и
къде ще ги реализират. Тук
идва другото ни притеснение, че ако не се входира
този закон в парламента,
ако той не бъде разгледан
и съответно не бъде приет
няма да я има сигурността и проследимостта,
която ние искаме да постигнем относно нашата
суровина. В момента 15%
от тютюневата суровина
се произвежда нелегално,
преработва се в сивият
сектор и се реализира на
контрабандният пазар за
тютюневи изделия. От
това държавата губи между
400 и 600 млн. лв. ежегодно”, допълни Цветан Филев.
Мариела РУСЕВА

"Обществен
дарителски фонд-Тутракан"
Ɉɪɝɚɧɢɡɢɪɚɞɚɪɢɬɟɥɫɤɚɤɚɦɩɚɧɢɹ

Да помогнем на Юлия!
ɘɥɢɹɆɚɥɱɟɜɚɟɧɚɝɇɚɦɚɪɬɬɝɟɩɪɢɟɬɚɜ
ɋɩɟɲɧɚɩɨɦɨɳ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɞɢɚɝɧɨɡɚɫɭɛɚɪɚɯɧɨɢɞɚɥɟɧ
ɤɪɴɜɨɢɡɥɢɜɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɦɨɡɴɱɧɚɚɧɟɜɪɢɡɦɚɋɩɟɲɧɨ
ɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɧɚɞɨȼɆȺɋɨɮɢɹ
Ɂɚɫɩɚɫɹɜɚɧɟɧɚɠɢɜɨɬɚɣɟɧɚɩɪɚɜɟɧɚɧɟɨɬɥɨɠɧɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɹȾɨɞɜɚɦɟɫɟɰɚɩɪɟɞɫɬɨɢɜɬɨɪɚɨɩɟɪɚɰɢɹɡɚ
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Благодарим Ви!

Актуализира се списъкът на
стоките и услугите, които се
възлагат на специализираните
предприятия на хора с
увреждания по ЗОП

Всеки десети търговец не издава
М
касова бележка
18 проверки на търговски обекти извършиха инспекторите по приходите
от отдел „Оперативни
проверки“ в офис на НАП
Силистра, съвместно с
колегите си от отдел „Ревизии”. Проверени бяха
магазини за облекло, обекти
за търговия с хранителни
стоки, питейни заведения.
В резултат са издадени два
акта за установяване на
нарушение, като и двата са
за неиздаване на касов бон.
Проверките се извършват както в делнични, така
и през почивни дни, като
се включват и ревизори,

които освен с основната
си работа – извършване на
ревизии, извършват и проверки за издаване на касови
бележки в извънработно
времe. Освен за отчитането на реалните обороти от
търговците, регистрирани
ли са трудовите договори
и внесени ли са дължимите
данъчни и осигурителни
задължения към НАП, съвместните екипи следят за
работници, които фиктивно
са назначени на 4-часов
работен ден, а в действителност работят по 8 и
повече часа. Инспекторите
извършват и контролни по-

купки от търговски обекти,
за да установят издават
ли се касови бонове, съществуват ли те на контролните ленти и правят
ли опити търговците да
манипулират фискалните
устройства.
Напомняме, че лице, което не издаде касова бележка, се наказва с имуществена санкция – за юридически
лица и еднолични търговци
в размер от 500 до 2 000
лв. При повторно нарушение
размерът на глобата е от
1000 до 4 000 лв. За продавача или лицето, което
е било длъжно да издаде

касова бележка, но не го
е направило, глобата е от
100 до 500 лева.
Важно: при проверките
служителите винаги се легитимират със служебната
си карта. Освен това инспекторите на приходната
агенция не приемат и не
изискват плащания в брой.
Всички дължими глоби се
заплащат по банков път.
Всеки може да сигнализира на телефон 0700 18 700
за данъчни нарушения и неиздаване на касови бележки
на цената на градски разговор от цялата страна.
“ТГ”

До края на юли се подава
Шести национален
декларацията за дължими данъци конкурс за учители-творци
за второто тримесечие на 2014 г.
ɫɹɤɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɥɢ
ɫɚɦɨɨɫɢɝɭɪɹɜɚɳɨ ɫɟ
ɥɢɰɟɤɨɟɬɨɢɡɩɥɚɳɚɧɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚɞɨɯɨɞɢɢɡɜɴɧ
ɬɟɡɢ ɩɨ ɬɪɭɞɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪ ɢ ɟ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɨɞɚɭɞɴɪɠɚɞɚɧɴɤ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɩɨɞɚɞɟɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ
ɡɚ ɞɴɥɠɢɦɢ ɞɚɧɴɰɢ Ʉɨɝɚ
ɬɨ ɩɥɚɬɟɰɴɬ ɧɟ ɟ ɡɚɞɴɥɠɟɧ
ɞɚ ɭɞɴɪɠɚ ɢ ɜɧɚɫɹ ɞɚɧɴɤɚ
ɮɨɪɦɭɥɹɪɴɬ ɫɟ ɩɨɞɚɜɚ ɨɬ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɬɨ ɥɢɰɟ ɩɪɢɞɨɛɢ
ɥɨ ɞɨɯɨɞɢɬɟ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚ
ɩɨ ɱɥ  ɚɥ  ɨɬ ɁȾȾɎɅ ɢ
ɩɨɱɥɚɥɨɬɁɄɉɈɡɚ
ɞɴɥɠɢɦɢ ɞɚɧɴɰɢ ɨɛɪɚɡɟɰ
 ɫɟɩɨɞɚɜɚɜɫɪɨɤɨɜɟɬɟ
ɡɚ ɜɧɚɫɹɧɟ ɧɚ ɞɴɥɠɢɦɢɬɟ
ɞɚɧɴɰɢ
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚɫɟɩɨɞɚɜɚɨɬ
ɮɢɪɦɢɢɫɚɦɨɨɫɢɝɭɪɹɜɚɳɢɫɟ
ɥɢɰɚɤɨɢɬɨɩɥɚɳɚɬɧɚɮɢɡɢ
ɱɟɫɤɢɥɢɰɚɞɨɯɨɞɢɩɨɢɡɜɴɧ
ɬɪɭɞɨɜɢɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɢɥɢ
ɨɬɧɚɟɦɢɫɚɞɥɴɠɧɢɞɚɭɞɴɪ
ɠɚɬɚɜɚɧɫɨɜɞɚɧɴɤɜɴɪɯɭɬɟɡɢ
ɞɨɯɨɞɢȾɴɥɠɢɦɢɬɟɚɜɚɧɫɨɜɢ
ɞɚɧɴɰɢɫɟɞɟɤɥɚɪɢɪɚɬɜɇȺɉ
ɞɨɤɪɚɹɧɚɦɟɫɟɰɚɫɥɟɞɜɚɳ
ɬɪɢɦɟɫɟɱɢɟɬɨ ɩɪɟɡ ɤɨɟɬɨ ɟ

В

ɢɡɩɥɚɬɟɧɞɨɯɨɞɴɬɤɚɬɨɡɚɞɨ
ɯɨɞɢɢɡɩɥɚɬɟɧɢɩɪɟɡɱɟɬɜɴɪ
ɬɨɬɨɬɪɢɦɟɫɟɱɢɟɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɚɜɚɧɫɨɜɞɚɧɴɤɧɟɫɟɞɴɥɠɢɢ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɨɧɟɫɟɞɟɤɥɚɪɢɪɚ
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚ ɡɚ ɞɴɥɠɢɦɢ
ɞɚɧɴɰɢ ɨɛɪɚɡɟɰ   ɫɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ ɜ ɇȺɉ ɢ ɡɚ ɨɤɨɧ
ɱɚɬɟɥɧɢɬɟɞɚɧɴɰɢɭɞɴɪɠɚɧɢ
ɜɴɪɯɭ ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɧɚ ɱɭɠɞɟɫ
ɬɪɚɧɧɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚɭɧɚɫ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɴɪɯɭ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠ
ɞɟɧɢɹ ɡɚ ɭɫɥɭɝɢ ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ
ɨɛɟɡɳɟɬɟɧɢɹ ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ ɡɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɞɨɯɨ
ɞɢ ɨɬ ɥɢɯɜɢ ɢ ɞɪɭɝɢ  ɤɚɤɬɨ
ɢ ɡɚ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɧɢɬɟ ɞɚɧɴɰɢ
ɜɴɪɯɭɞɨɯɨɞɢɬɟɨɬɞɢɜɢɞɟɧɬɢ
ɢ ɞɪ ɞɴɥɠɢɦɢ ɨɬ ɦɟɫɬɧɢ
ɢ ɱɭɠɞɟɫɬɪɚɧɧɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ
ɥɢɰɚɎɨɪɦɭɥɹɪɴɬɫɟɩɨɞɚɜɚ
ɢ ɡɚ ɞɚɧɴɰɢ ɩɪɢ ɢɡɬɨɱɧɢɤɚ
ɩɨɁɚɤɨɧɚɡɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɬɨ
ɩɨɞɨɯɨɞɧɨ ɨɛɥɚɝɚɧɟ ɤɚɬɨ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɚɧɴɰɢ ɜɴɪɯɭ ɞɢ
ɜɢɞɟɧɬɢɬɟɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɢɬɟ
ɞɹɥɨɜɟɜɩɨɥɡɚɧɚɱɭɠɞɢɮɢɪ
ɦɢɢɦɟɫɬɧɢɞɪɭɠɟɫɬɜɚɤɨɢɬɨ
ɧɟɫɚɬɴɪɝɨɜɰɢɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɨɛɳɢɧɢɬɟ
“
ТГ”

а шеста поредна година издателска къща
"Анубис" и издателство "Булвест 2000" обявяват Национален литературен конкурс за учителитворци, в който могат да
се включат действащи
учители и директори от
цялата страна.
Тази
година
инициа т и вата
се посвещава на
100-годишнината
от рождението на големия
български писател Павел
Вежинов. В негова чест
за първи път се обявява и
тема на конкурса, която
съвпада със заглавието
на един от известните му
романи – "Бариерата".
Всеки участник има право
да изпрати до три произведения – стихотворения,
разкази или есета. Мак-

З

сималният обем на всяка
творба трябва да е до 5000
знака с интервалите. Не се
допускат материали, които
вече са били публикувани
в печатни или електронни
издания и/или са участвали
в този или други конкурси.
Крайният срок за изпращане на творбите е 22
август
2014 г.
включително.
Резултатите ще
бъдат
обявени
в началото на
месец октомври т.г., а
награждаването ще се състои в навечерието на Деня
на народните будители.
Тогава ще бъдат обявени
и трите големи награди в
категориите проза, поезия
и есе. Ще има и специална
награда за участник, който
за първи път се включва в
конкурса.
“ТГ”

инистерският съвет актуализира Списъка на
произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното
строителство и на предоставяните
услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или
кооперации на хора с увреждания
по реда на Закона за обществените
поръчки. Списъкът съдържа нови
позиции, предвид разширяване на
дейностите на специализираните
предприятия и кооперации през
последните години. Досегашният списък ползва остарялото
Описание 2003 на продуктите и
услуги. Настоящата актуализация
е в съответствие с кодовете по
CPV 2007, съгласно Описание
2007 публикувано в Агенцията за
обществени поръчки.
Чрез актуализирането на списъка се създава инструмент за реална
подкрепа и осигуряване на трудова
заетост на хората с увреждания в
специализираните предприятия

и кооперации. По този начин се
създава икономически механизъм,
който гарантира равен старт за
специализираните предприятия и
кооперации и работещите в тях
хора с увреждания, така че да
могат да се конкурират ефективно
на съответните пазари, при еднакви условия с другите форми на
предприятия.
Очаква се да се съхранят възможностите за трудова реализация на хората с увреждания
чрез подкрепа за достоен труд и
предотвратяване на фалирането
на специализираните предприятия
и кооперации на хората с увреждания. С предложените промени
се очаква да има и дългосрочен
ефект за осигуряване на равнопоставеност при трудовата заетост на
хората с увреждания в страната в
контекста на ратифицираната от
България Конвенция за правата на
хората с увреждания.
“ТГ”

За неплатените сметки
НАП-Силистра звъни по
телефона
94 от общо 127 задължени
лица от региона успяха да
се свържат служители от
офиса на НАП в Силистра през
втората половина на месец юни.
Обажданията до фирми с просрочени публични вземания са в
рамките на стартиралата информационна кампания за уведомяване
по телефона на неизрядни платци
с дълг между 500 лв. и 5000 лв.
В резултат на тези позвънявания
35 от длъжниците са се издължили
към хазната, внасяйки по сметките
на държавния бюджет общо 30 004
лева. Това прави 58% успеваемост
на кампанията, тъй като общата
сума на просрочените публични
задължения на 94-те фирми е 51
723 лв.
От своя страна директорът на
офис Силистра проведе близо
50 лични срещи с представители
на дружества, чиито дългове към
бюджета надхвърлят 50 000 лв., а
при част от фирмите – и над 100

С

хил.лв.
На срещите са обсъждани възможностите за обезпечаване на
дълговете чрез предоставяне на
имущество, с което да се гарантират задълженията, или да се
сключи споразумение за плащане
на части по индивидуални погасителни планове.
Постъпленията от поетите по
време на срещите задължения за
частично погасяване, са в размер
на общо 360 хиляди лева. Некоректните длъжници ще бъдат
поканени на повторна среща с
директора и публичните изпълнители.
Резултатите от телефонните
позвънявания и личните срещи показаха, че тези форми на контакт
с неизрядните платци имат положителен ефект в насърчаването
им да покрият дълговете си към
бюджета. Затова кампанията ще
продължи и в следващите месеци.
“ТГ”
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Фестивалът „Огненият Дунав” започна! поетично
от стр. 1 гостуват на Тутракан участвайки
в специалния пленер наречен
„Реката”.
Цяла седмица те ще рисуват
по темата, а в събота – на 26-ти,
в залата на новата Художествена
галерия ще бъде открита изложбаживопис с техните творби. Сред
художниците са Владимир Запрянов, Пламен Монев, доц. Йордан
Йорданов и доц. Иван Узунов от
ВТУ, Боян Янев, Янко Янев, Иван
Иванов и Иван Маджаров.
Фолклорът, класиката и рокът са
в основата на три поредни празнични вечери.
Вчера се проведе фолклорният
празник „Огнени песни и танци
край Дунава”, в който участваха
националният ансамбъл „Българе”
и тяхната солистка Албена Вескова, танцова формация „Дунавска
младост” и съставът за турски
фолклор „Тихият Дунав” (повече
информация за концерта – в следващия брой).
Днес, Румънеца и Енчев ще
разпръснат „Звезден прах над
Дунав”, а на 25 юли, на откритата
сцена на брега на реката ще бъде
представена оперетата на Имре
Калман – „Графиня Марица”.
Спектакълът е на Русенската опера,
негов постановчик е директорът на
Националния музикален театър –
София - Марио Николов.
Така стигаме до Празника на реката „Огненият Дунав” – в съботния
26 юли. През целия ден ще има
организирани различни събития и
за малки, и за големи.
Гостите на Тутракан могат да
разгледат изложбата „Гигантски
риби по Дунава” в Етнографския
музей на дунавския риболов и
лодкостроене, демонстрации на
плетене на рибарски мрежи, Фейс
арт и седянка в музея, рисуване
върху лист от различни видове
дървета.
От 18:00 часа започват големите
атракции край реката. Празникът

Калина ГРЪНЧАРОВА
разникът на реката, Дунавската седмица или фестивалът „Огненият Дунав”
са на ход.
Припомняме, че най-напред, че
той бе възстановен през 2000 г. от
неправителствената организация
„Общинско сдружение за туризъм”
в партньорство с Община Тутракан.
Тогава се наричаше Празник на
реката и се провеждаше само в
един ден, с активното финансово
участие на местния бизнес.
От 2012 г. празникът се разшири
в цяла една наречена Дунавска
седмица, като кулминацията е в
съботния ден и се нарича „Огненият
Дунав”.
Тазгодишното му издание е по
едноименен проект на Община
Тутракан, чийто ръководител е
зам.-кметът Петя Князова-Василева, който намери финансовата
подкрепа от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“. Основната цел на проекта
е да допринесе за запазването на
привлекателността на територията
чрез публични инвестиции с фокус
туризъм, както и за изграждане на
имидж на територията на рибарската област като туристическа
дестинация. Сред очакваните ефекти от реализацията на проекта е
популяризирането на града като атрактивна туристическа дестинация,
привличане на външни посетители
и участници във фестивала, както
и повишаване на информираността относно местните традиции
и културна среда на рибарската
област, обясниха организаторите
от Общината в Тутракан.
В първия ден от Дунавската седмица кметът д-р Димитър Стефанов и неговият екип се срещнаха в
заседателната зала на общинската
администрация с осемте български
художници които цяла седмица ще

П

Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Залез над Дунава
Край реката разседлава
уморен табун денят,
и от залеза с жарава
Аспарухов кон поят.
Вечерта като родилка
сладка немощ облада,
щедро с мляко одарила
бавно бързащи стада.
Там фенер светулка пали знак за зреещи жита,
чула ранните сигнали
на отлитащи ята.
От плещите си товари
на далечни брегове
уморено ще стоваря
с всички блудни синове.

ще води популярният актьор Димитър Рачков.
В програма са включени символично преплуване на р. Дунав,
гребане с рибарски лодки, състезание по улов на риба, атрактивно
преодоляване на греда намазана с
грес над реката. За победителите
са осигурени интересни награди.
Една от големите атракции и на
тазгодишното издание на фестивала „Огненият Дунав“ ще е състезанието по приготвяне на рибена

На 25 юли (петък), 20:00 ч.:

чорба, в което основни съперници
са кметските екипи на Тутракан
и Каварна, и градоначалниците
Димитър Стефанов и Цонко Цонев.
На сцената отново ще звучи
рок – тутраканската банда „Непукист”, Александър Филчев-Санева,
Divinitas Fire group и БТР.
Звуково, светлинно, огнено шоу
над реката е финалът на празника.
P.S: При дъждовно време концертите ще се проведат в залата
на читалището.

Ето още един повод за
усмивки, повод за гордост в нашето градче.
Огненият Дунав и тази
година ще зарадва нашите съграждани.
Благодаря на организаторите на „Огненият
Дунав”, че и тази година
създадохте радост и пак
ще има детски глъч и
игри.
Ще има много състезания и най-добрите ще
победят.

е жена, за чиято ръка се
борят многобройни ухажори, но тя пък е и доста
своенравна и решава да си
измисли годеник – героя
на Щраус барон Коломан
Жупан. Съдбата обаче
решава да се пошегува с
ексцентричната графиня,
изпращайки в имението
й “красив, богат и малко
побъркан” младеж, който настоява, че е именно барон Коломан Жупан.
Оттук насетне героите

преминават през различни
перипетии и се борят с
гордостта и нараненото
си честолюбие, за да победи накрая, естествено,
любовта.
Меланхолични цигански
мелодии и буйни ритми
на унгарския чардаш ще
съпроводят цялото Ви преживяване пред сцената ни
в Тутракан.
На 25 юли, 20:00 часа,
Амфитеатрална сцена,
Крайдунавски парк.

Програма

Огненият Дунав

Оперетата „Графиня Марица”!

„Огненият Дунав” Ви
кани да се насладете на
красивата приказка за любовта – "Графиня Марица",
често наричана от критиците перла в оперетната
класика.
Действието ще Ви пренeсе в имението на графиня Марица (Добрина Икономова/Калина Ангелова),
чийто управител е разореният граф Тасило (Марио
Николов/Николай Павлов).
Красива и богата, Марица

Двете сенки ще помоля
за подслон и за вода,
вместо тях, една камбана
от далеч ще каже: „Да!”

Елате всички на брега да похапнем вкусна рибена
чорба.
Това е само част от
емоциите - ще падне голяма веселба.
Ще има планери, балони
и много детска игра.
Не забравяйте всички
да дойдете и да похапнем
заедно рибена чорба.
Дано това стане традиция и повод всяка година за една незабравима
веселба.
Кристина ЙОТОВА,
гр. Тутракан

24 юли 2014 г. (четвъртък) – 20:00 часа, Открита
сцена, Крайдунавски парк
„Звезден прах над Дунав” – музикален спектакъл
гост-изпълнители - Румънеца и Енчев
25 юли 2014 г. (петък) – 20:00 часа, Открита
сцена, Крайдунавски парк
„ГРАФИНЯ МАРИЦА” - оперета от Имре Калман
Режисьор-постановчик – Марио Николов
26 юли 2014 г. (събота) – от 9.00 до 16.00 часа в
Исторически музей и Етнографски музей:
1. Изложба „Гигантски риби по Дунава”
2. Изненадайте вашите близки с „Виж каква риба
улових!"
3. Демонстрация „Плетене на рибарска мрежа”
4. Ретрофото
5. Прожекция за най-малките от 17:00 до 18:00 ч.
6. Рисуване върху лист от различни видове
дървета
7. Фейс арт в музея
8. Седянка в музея
17.00 часа, Зала – Обреден дом, Откриване на
изложба-живопис „Реката”
18.00 часа, Кейовата стена, Крайдунавски парк

„О Г Н Е Н И Я Т Д У Н А В”
Гост и водещ – Димитър Рачков
Състезания:
- Рисунка на асфалт
- Символично преплуване на река Дунав
- Гребане с рибарски лодки
- Улов на риба
- Атрактивно състезание по греда над вода
Конкурси:
- Най-вкусно приготвена рибена чорба
- Най-добро рибно барбекю
Рок концерт на група БТР, с участието на
Непукист, Александър Филчев-Санеца,
Divinitas Fire group

СВЕТЛИННО, ОГНЕНО И ЗВУКОВО ШОУ НАД РЕКАТА!

Заповядайте!

Отново разнообразие в читалищната библиотека
Радка ИВАНОВА,
Библиотекар
ято, дъждовно и по-малко
слънчево. Творческият сезон приключи, но работата
в читалището продължава. Репетиции, участия, прояви.
Най-радостни са децата, които
са на село през лятната ваканция.
Библиотеката работи по програма
за разнообразяване свободното
им време. Всяка сряда децата се
наслаждават на своите любими
анимационни герои, чрез така
нареченото „Филмово лято в библиотеката”, провеждаме и ”Час по
четене” - за четене на приказки и

Л

разкази от детски писатели.
„Млад репортер”, разходка с
книга сред природата, екипна работа с компютрите и други занимания
по идеи на децата превръщат дните
им забавни, весели и щастливи.
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Още на първи юни за трети пореден път участвахме в националното
рецитиране „Аз съм българче” към
Академика БГ, за което бяхме наградени с грамота. Читателката ни
Димена Станчева, 11-годишна, е
вторият ни участник в предаването

на БНР „Деца четат в ефир”.
Интересна беше и проявата „Моя
домашен любимец”. Участниците
бяха с различни животни и от различни насели места на страната.
Най-малкият участник бе Антони
Пенев – 11-месечен със своята
котка Пуфи.
За да демонстрираме солидарността между дунавските страни
участвахме с изплетен вълнен „Килим-река” към проект „Желаният
Дунав”, където получихме грамота
за участие.
Нашите читатели, деца и възрастни, участваха в празника Еньовден,
който ежегодно провеждаме в
ЗМ „Калимок-Бръшлян”. Там те
се запознаха с разнообразието
на билките и тяхното значение. А
празника на кайсията организиран
от Община Тутракан беше едно
весело забавление за децата.
Предстоят още много разноо-

бразни дни с децата и гостите на
Нова Черна. Тази година библиотека спечели проект „ В детския
кът на библиотеката” към Министерство на културата. Целта на
проекта е да създадем творчески
кът за децата от 2 до 15 годишна
възраст, който ще даде възможност за създаване и поддържане
на интерес към книгата, за изява
на способностите и желанията на
децата да се занимават с театър и
изобразително изкуство, да развиват своите творчески идеи в уютна
обстановка.
Читателите на читалищната
библиотека ще имат възможност
да се запознаят с книгите "География на Америка" и "История на
Америка"предоставени от
Наскоро Информационно-ресурсен център на Посолството на САЩ
в България предостави за читалите
на новочерненската библиотека
две издания - "География на Америка" и "История на Америка", за
което много им благодарим!
Със своята разнообразна дейност библиотеката си остава единственото място за развлечение в
нашето населено място.

Мексиканска феерия, чешки обичаи и български ритми на дунавския бряг
ват най-напред дефилето
на участниците и по едно
тяхно кратко изпълнение в
градския парк «Христо Ботев», след което всички се
насочиха към амфитеатъра
в Крайдунавския парк.
Началото постави 5-годишната Елица Камбурова
с „Я кажи ми, облаче ле
бяло“.
Фестивалът бе открит
от кмета на общината д-р
Димитър Стефанов, който
пожела приятни мигове на
зрителите и на участниците.
Първа на сцената се
представи Кукерската груɆɟɤɫɢɤɚɧɧɫɤɢɮɭɪɨɪ
па при НЧ „Светлина”, с.
ɉɟɟȿɥɢɰɚɄȺɆȻɍɊɈȼȺ
Калина ГРЪНЧАРОВА
зира в Тутракан от чита- Варненци с ръководител
Димитър Добрев. Групата онални фестивали, където
„Дунав пее и танцува лище «Н.Й.Вапцаров».
Във вечерните часове на съществува от 1962 г. и е е завоювала призови места,
2014“ се нарича Междунамедали и награди.
родният фестивал, който 17 юли, тутраканци имаха участвала в редица междуФолклорна група „Олешза първа година се органи- възможност да наблюда- народни, национални и реги- ница” от гр. Долоплази,
Чехия, представи народни
обичаи, песни, танци и
костюми от областта по
поречието на р. Хана.
Групата е организатор
и домакин на традиционен
фолклорен фестивал, който
се провежда всяка година в
първата събота и неделя
на месец юли.
Истински фурор предизвикаха изпълненията на
гостите от далечно Мексико. Горещите мексикански
ритми съчетани с пъстротата на характерните
национални носии внесоха
настроение у публиката,
която изпращаше всяко
тяхно изпълнение с продължителни аплодисменти.
Фолклорен балет „Куаитл” е основан през 1983
в гр. Салтийо, столицата
на щата Коауила. Целта
на дейността му е да разпространява традициите
на щата, пресъздавайки
делника и празника на мексиканеца.
В репертоара на балеɁɚɞɚɱɚɛɟɡɧɟɢɡɜɟɫɬɧɢɄɨɣɤɨɝɨɩɨɤɨɪɢ"
ɆɟɤɫɢɤɚɧɤɚɬɚȾɠɟɫɢɤɚɬɚɧɰɶɨɪɢɬɟɨɬɌɎȾɭɧɚɜɤɚɦɥɚɞɨɫɬɢɥɢɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɟɪɝɟɧɢ
та са включени танци от
ɦɟɤɫɢɤɚɧɫɤɚɬɚɦɨɦɚ"
всички региони на Мексико,

На книжна разговорка в
библиотеката към читалището
в село Стефан Караджа

ятото е времето, когато
децата и преди, вероятно и
сега, четат най-много книги,
предимно тези, които харесват. За
лятната „читалня“ разказва Ирена
Вълчева, библиотекар към Народно
читалище „Просвета 1940“ в с. Стефан Караджа, община Главиница:
„Нашата библиотека е винаги посещавана от децата. Деца идват не
само през лятото, но и по време на
училище. Разбира се, понякога те са
по-малко, друг път повече. Всеки ден
е различно. През лятото децата четат
основно книги от задължителната
литература за училището. Опитвам
се да разнообразявам заниманията
им и да правим неща, които са им
интересни. Рисуваме, четем, пишем,
разказваме, творим. Много обичат да
четат легенди, също и басни, от които
извличаме поуките. Запознаваме се с
интересни факти от енциклопедиите.
Наскоро ги запознах с древното
японско изкуство оригами чрез
презентация, след което се учихме
да ги правим сами. Изработвали сме
книгоразделители, маски, поздрави-
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телни картички. За Деня на приятелството – 9 юни, говорихме за това
какво е приятелството, колко вида
бива то, четохме материали за това
велико човешко чувство и състояние.
Направихме си и постер с отпечатъци
от техните ръчички, който поставихме на видно място в библиотеката.
Децата бяха много доволни.
Много им беше интересно, когато
наскоро им предложих „да направим
книжката красива“. Децата поправиха книгите, лепиха сигнатури, които
ги научих да откриват в таблицата
на десетичната класификация. Има
и деца, на които не им се чете много
през лятото, но аз прилагам малки
трикове, с които да ги накарам да
четат. Например, когато разглеждаме
книгите, аз си избирам някоя и казвам: „Тази книга съм я чела, много е
интересна, разказва се за....“, и веднага някой пожелава да си я вземе.
Освен библиотека в читалището
има още детски танцов състав,
младежки танцов състав, група за
лазаруване и кумичене, както и
вокална група.
“ТГ”

ɄɦɟɬɴɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɨɬɤɪɢɜɚɎɟɫɬɢɜɚɥɚ

като преобладават тези
от щата Коауила.
Фестивалната вечер закриха домакините от ТФ
„Дунавска младост“ с ръководител Елена Атанасова.
Припомняме, че групата
е създадена през 1954 г. и
скоро празнува своя 60-годишен юбилей. През годините са завоювани много
награди и призови места в

международни и национални
конкурси и фестивали в
България, Турция, Гърция,
Румъния, Полша, Германия,
Италия, Македония.
За участието си в Международен Фолклорен Фестивал „Дунав пее и танцува
2014“ групите получиха
Диплом, който връчи секретаря на тутраканското читалище Светлана Петкова.

Ⱦɟɮɢɥɢɪɚɬɤɭɤɟɪɢɬɟɨɬ
ɫȼɚɪɧɟɧɰɢ
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ФК „Белица” победи в приятелски мач
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ДА ИГРАЕМ ШАХ НА
ОТКРИТО!
Ш

ахматен клуб „Трансмариска”-Тутракан, ще се
включи в общинските дейности на празника „Огненият Дунав” и кани всички желаещи съграждани
и гости, любители и професионалисти 26 юли, събота,
от 18:00 часа в Крайдунавския парк.

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 20 юли ФК „Белица”
домакинства футболна среща с отбора на Бяла. Приятелският

Н

мач завърши с резултат
4:0.
Зрителите на стадиона
в с. Белица наблюдаваха
една приятна и професионална игра на своите

любимци, потвърди и футболният запалянко Васил
Чакъров.
Припомняме, че ФК „Белица” е единственият отбор, който ще представя

Силистренска област в
Североизточна В футболна група през следващия
футболен сезон.
Снимки:
Васил ЧАКЪРОВ

Найденов и Йовчев:

Оставка на кабинета до утре
абинетът много отдавна е готов да си
подаде оставката,
заяви на влизане за заседание на Министерски съвет
на 23 юли вицепремиерът и
вътрешен министър Цветлин Йовчев (на снимката).

К

днес кабинетът да подаде
оставка, но в края на краищата това било в правомощията на министър-председателя. "Мисля, че бяха
постигнати договорености
между политическите сили
и министър-председателят

ти в негово присъствие.
"Очаквам, че най-късно
утре ще бъде внесена оставката на правителството в Народното събрание,
заяви пред журналисти в
Министерски съвет министърът на отбраната Ангел
Найденов. „Дано всички се
успокоят”, допълни той.

„Въпросът е защо да
продължава в оставка да
действа и кой се интересува толкова много от оставката на правителството при положение, че има
ясни срокове, в които да се
проведат изборите”, каза
още министър Найденов.

НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ-1873“ ТУТРАКАН
пл. „Суворов“ №2, тел.0866/60045, 60567,
e-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg

Обявява
Четвърти Национален конкурс за рисунка

„БЯЛА ПТИЦА”
"Единственото, което
спира подаването на оставката, е необходимостта всички процеси след
това да бъдат управлявани
и да бъде гарантирана
стабилността и на управлението, и нормалното
провеждане на изборите, и
на всички процеси. Това е
единствената причина до
момента да не е подадена
оставка. Иначе тя вече е
декларирана, оставката ще
бъде факт", заяви Йовчев.
Той обясни, че е вероятно

спазва тези договорки,
които бяха постигнати
на Консултативния съвет
при президента. Той следва
тези договорки и има едно
абсолютно предвидимо поведение. Това, което каза
и пое като ангажимент ще
бъде спазено и съм убеден",
подчерта Йовчев.
Той повтори, че Орешарски спазвал поетите си ангажименти и ще продължи
да ги спазва, включително
договорките, които той е
поел и които са постигна-

Механа "МЕЛАНИ"
Търси да назначи готвач и сервитьор/ка.
За повече информация:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

Механа "МЕЛАНИ"

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

посветен на 115 години от рождението на поетесата Пенка
Цанева-Бленика
Бленика (псевдоним на Пенка Денева Цанева, 08.02.1899 г., град
Тутракан - 19.12.1978, София) е българска писателка и преводачка.
Родена в семейство на опълченец. Израства в родния си град, учи
до 1913 г. в Тутракан, завършва Девическата гимназия в Търново
(1918) и славянска филология в Софийския университет (1925).
Печата още като студентка стихове във в. “Равенство” (1919, 1920).
По-късно сътрудничи на “Вестник на жената”, “ЛИК”,“Литературен
час”,“Съвременник”, “Изкуство и критика”, “Литературен фронт”,
“Жената днес”, “Септември”. Учителка по български език в София
(1937-1946), редактор в сп. „Жената днес”. Член на СБП. Автор на
книгите „Брегове” (1932), „Бяла птица” (1937), „Сребърни ръце”
(1943), „На пост” (1952), „Лирика” (1960), „Пътят към звездите.
Лирическа поема” (1964), „Отражения. Избрани стихотворения”
(1976), „Избрани стихотворения” (1979), „Край белия Дунав„,
„Спомени.” (1987), „Избрани преводи” (1990).
ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
Участниците в конкурса
o да открият магията на живописта и графиката;
o да нарисуват света на творчеството на Бленика;
o да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания;
o да ни накарат да усетим силата на въображението им;
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
- Формат - 35/50 ;
- Техника: живопис , графика;
- Материали: без ограничения
- Рисунката да е поставена в паспарту
- Всеки участник да си изпише трите имена, години, адрес,
училище и тел. за връзка
- Всяка рисунка да е придружена с текст, който да съдържа кратко
описание на творбата.
- Рисунките ще бъдат оценявани от компетентно жури в три
възрастови групи:
5-8 клас; 9-12 клас; над 18 години
- Организаторите предвиждат Първа, Втора и Трета награда във
всяка възрастова група.
Краен срок за представяне на творбите: 30.09.2014 г.
НЧ ”Н.Й.Вапцаров-1873”, гр. Тутракан, пл. »Суворов» № 2, тел.
0866/60045, 60153
е-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg

От 20 до 22 септември 2014 г.

Екскурзия с автобус до ИСТАНБУЛ
Програма
1 ДЕН - Отпътуване около 21.00 ч. по маршрут Одрин Истанбул. Пристигане сутринта в Истанбул - бивша столица
на три империи, прочут с древното си минало. Aко има свободни стаи в момента на пристигане гостите се настаняват
веднага. Ако няма свободни стаи настаняването става след
12.30 ч.
Обзорна обиколка на Истанбул с автобус: площад “Султан
Ахмед”, Египетският пазар, кулата "Галата", площад "Таксим",
преминаване по първия въжен мост. Спирка при небостъргача „Сапфир“ - най-високата жилищна сграда в Европа.
Туристическа програма срещу допълнително заплащане:
На последния етаж на „Сапфир“ има панорамна площадка и
4D кино, където може да се насладите на виртуална разходка
сред забележителностите на този невероятен космополитен
град. Посещение в Миниатюрк – парк, в който на открито са
представени макетите на всички исторически забележителности намиращи се на територията на Турция. Настаняване.
Свободно време с възможност за индивидуално посещение
на "Капалъ Чарши”.
По желание – вечеря в рибен ресторант - срещу допълнително заплащане. Нощувка.
2 ДЕН - Закуска. Туристическа програма срещу допълнително заплащане:
1. Пешеходна туристическа разходка до площад “Султан
Ахмет» с професионален екскурзовод - посещение на двореца "Топ капъ”.
2. Екскурзия до Принцовите острови - архипелаг от 9 острова, обитаеми, от които са само четири. Спирка на главния
остров - разходка.
3. Турска вечер в традиционен ресторант. Нощувка.
3 ДЕН - Закуска. Туристическа програма срещу допълнително заплащане:
1. Посещение в Аквариум “Тюркуазу“ в Мол “Форум”. За
тези, които не желаят посещение на аквариума – свободно
време за разходка в Мола.
Отпътуване за България с преминаване през Одрин и
посещение на джамията "Селимие".
ЦЕНА: 209 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни
пътувания, пътни такси и паркинги; 2 нощувки със закуска
в хотел 3* в Истанбул; Обзорна обиколка с местен екскурзовод на български език; застраховка "Помощ при пътуване
в чужбина"; водач от фирмата, снимка за спомен – колаж от
снимки от пътуването
Цената не включва: 1. Панорамна площадка на небостъргача Сапфир с 4D разходка – 28 турски лири /19 лв./
2. Посещение в Миниатюрк - 23 евро - трансфер, входна
такса и екскурзовод.
3. Пешеходна туристическа разходка до площад “Султан
Ахмет» с професионален екскурзовод и посещение на двореца "Топ капъ" /включен вход/ – 25 евро;
4. Екскурзия до Принцовите острови - 17 евро;
5. Турска вечер в традиционен ресторант – 28 евро;
6. Вечеря в рибен ресторант – 20 евро;
7. Посещение в Аквариум “Тюркуазу“ в Мол “Форум” - 25
евро/човек.
Екскурзиите се провеждат при минимум 35 туриста.
Необходим е задграничен паспорт!
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453

7

ОБЩНОСТ
СМЯХ

Краят на работния ден в голяма търговска банка. Чистачката плахо
чука на вратата на директора: - Господин директор, искам да ви помоля,
ако е възможно, да ми оставите ключа от трезора.
- Лельо Пенке, ти нещо не си добре! Как така ще ти оставя ключа
от трезора?!
- Ами, добре. Щом не може – не може. Обаче да знаете, че вече ми
писна да отключвам с кламер, за да измия пода вътре.
Доктор среща на улицата свой бивш пациент: - Здравейте, изглеждате
удивително добре! Между другото, как е язвата ви?
- Замина за една седмица при майка си!
- Какво правиш?
- Обичам те, липсваш ми, сънувам те, мисля за теб... А ти?
- Ям дюнер.
Петокласник: - За Коледа искам тампон!
- A знаеш ли какво е това "тампон"?
- Амии, не знам точно, но по телевизията казват, че ако имаш този
тампон, може да ходиш на плаж всеки ден, да караш колело, да тичаш,
да правиш всичко, каквото ти харесва и никой нищо да не забележи!
Мечо Пух тръгнал да бере гъби. Когато видял една, се спрял пред нея
и казал: - Гъбке, сега ще те набера!
- Не, недей, Мечо Пух! - отвърнала гъбката - Имам безплатни минути,
аз ще те набера!
Бабички пред блока.
- Ей, не случихме на джипи - уж лекуваше мъжа ми от пневмония,
пък той умря от жълтеница...
- Ааа, нашето джипи е по-компетентно - от каквото те лекува, от
това умираш!
Лежат в леглото мъж и жена. Телефонът звъни. Вдига жената:
- Да, скъпи. Добре, мили. Разбира се, скъпи. Добре, скъпи, не се
притеснявай! - и затваря.
Мъжът в леглото: - Кой беше?
- Съпругът ми. Каза, че ще закъснее. Играел карти... с тебе!
Спомням си, когато бях в Лондон, седнах в едно кафене и повиках
сервитьорчето:
- Ей, ти!
И оня най-невъзмутимо ми донесе осем чая.
Имигрант някакъв нещастен...

Малки обяви
ПРОДАВА СЕ на атрактивна цена вторият етаж
от къщата на ул. "В.Търново" №17а в Тутракан.
Проверете на тел.: 0866 6 5746

ПРОДАВАМ запазен разтегателен диван. Цена - 100 лв.
За справки: GSM 0895 425 453
ПРОДАВАМ
строителен фургон, напълно подвижен, с напомпени
гуми и теглич, с два прозореца от двете страни, в добро техническо състояние и дупка за комин. Фургонът
е изолиран добре, стените са с ламперия, без течове,
намира се в гр. Тутракан. Цена 1200 лв.
Тел.: 0889 285 058

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
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

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
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

Сканди

СУДОКУ

24 - 30.07.2014 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

24 - 30.07.2014 г.

Читалищно нашествие на събора в Сборяново
П
оредният Български
народен събор «Сборяново» бе проведен
навръх Илинден в близост
до 103-те хълма гробници
от преди 25 века край Свещари и до светилището на
траки, алиани и християни,
познато повече като Демир баба теке, религиозен
център на Железния баща,
светец алевия от 16 век.
Съборът е организиран
от едноименно сдружение
с председател Стойко Николов, бизнесмен от село
Паисиево, и радетел за
единство на различните
етноси и етнически групи в

Ɍɚɧɰɨɜɫɴɫɬɚɜɏɚɪɦɨɧɢɹɇɑɂɫɤɪɚɝ
ɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɎɨɥɤɥɨɪɧɚɝɪɭɩɚɇɑəɧɤɨɁɚɛɭɧɨɜ
ɫɑɟɪɧɨɝɨɪɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

Североизточна България.
Съпричастни
към народната проява са
повече бизнесмени от
района, както обикновени граждани
и в най-малка
степен политици от
най-различен
ранг. Винаги
обаче е имало
участие на
православни

отци от Русенска епархия,
този път с прощъпулника
на новия митрополит Наум,
който отслужи водосвет и
освещаване на курбаните
на участниците в събора.
Читалищата в селата
Черногор и Цар Самуил бяха
сред най-атрактивните
участници в събора, представители на Крайдунавска
Добруджа, заедно със самодейци от други съседни
области, информират от
Регионално експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища"–
“ТГ”
Силистра.

Моят домашен любимец
Радка ИВАНОВА
а площада пред читалището в с. Нова Черна се
проведе конкурса "Моят
домашен любимец". Участници в
него бяха деца на възраст от 11
месеца до 15 години от Нова Черна,
страната и чужбина.
Най-малкият участник бе Антони
Пенев - на 11 месеца, представил
своята любима котка Пуфи.
Участници имаше от Русе: Максим Бахъров – 3 г., който представя своята калинка, Владислав
Николов – 11 г. - с котката Синдра,
Габриела и Хрисияна - с кучето Рич.
От Бургас 6-годишният Георги
Янчев показа своето пиле Човчо и
още Петър Ангелов - 5 г., с кучето
Топчо, Пеньо Пенев - с кучето
Кяра, Самир Орхан със своя гълъб
За радост на всички тук бяха и - Кристиян Андре Хьоемсвол, Ева
Джиджи и др.
В ролята на репортер влезе децата, които са през ваканцията Теодорова от Австралия и Паоло
Хрисияна Николаева, ученичка в на село, но живеят в Белгия - Стаменов от Испания.
Християн и Максим, от Норвегия
За всички имаше награди осигуСОУПНЕ-Русе.

Н

рени от нашия спонсор Илия Енев.
Наградите връчи посланикът на
библиотеката - студентката Нели
Василева.

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на
касови апарати, POS-системи,
компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 юли – Теодора СТОЯНОВА-КУЦАРОВА, ТС „Борис
26 юли - Орхан СЕРАД - Роко, Огняр, ЦДГ-с. Суходол,
Илиев”, НЧ „Н.Й.Вапцаров”
община Главиница
29 юли – Аурел СТОЯНОВ, Школа по изобразително
28 юли – Красимир ПЕТРОВ, Общински съветник от
Коалиция „Заедно за община Тутракан”, ОбС-Тутракан, изкуство, ОЦИД-Тутракан
30 юли – Рафие РАФЕТ, Спец. АФО, Кметство Листец,
Ротари клуб Тутракан
28 юли – Виктор КУЛЕВ, Корепетитор, НЧ "Н.Й.Вапцаров” община Главиница

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
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