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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 30

Година LII

31 юли - 6 август 2014 г.

Цена 0.60 лв.

За безопасни катерушки Десетте Божи заповеди
в парка настояват майки на истинския тутраканец
Димитър РАЧКОВ:

- Новите детски
съоръжения са
дарение от фирми
Калина ГРЪНЧАРОВА
т известно време в
градския парк „Христо Ботев” са поставени нови детски съоръжения – люлки, пързалки,
катерушки, „охлюв”. По тях
по цял ден се катерят или
люлеят деца на различна
възраст.
Част от майките, които
редовно посещават парка,
изразиха своето недоволство пред „Тутракански
глас” от наличните нови
съоръжения.
Даниела ИВАНОВА: Ето
тези люлки са опасни нито зад гърба има къде
да се подпре детето, нито
отпред да се задържи. И
без родител до него е просто опасно.
Ɂɚɛɟɥɹɡɚɯ ɬɚɡɢ ɥɸɥɤɚ ɝɨɥɹɦɚɬɚɤɨɹɬɨɟɤɚɬɨɤɨɥɟɥɨ
з съм Тутракан, град твой, да нямаш други градове,
ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɝɨɥɟɦɢɢɬɟɠɤɢ
освен мене!
ɞɟɰɚɫɟɥɸɥɟɹɬɧɚɧɟɹɤɨɟɬɨ
Не пожелавай софиянка, нито перничанка, нито
ɡɧɚɱɢ ɱɟ ɫɴɜɫɟɦ ɫɤɨɪɨ ɳɟ каспичанка! (Само тутраканка може да ти вдигне нивото
в сантиметри.)
на стр. 4
на стр. 8
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Рекорд в МБАЛ-Тутракан:

За един ден се родиха
три двойки близнаци

А

В сайта www.bgchudesa.com

Гласувайте за крепостта
„Трансмариска” - едно
Близнаците са заченати по метода ин витро в
Медицински център "Св. Иван Рилски”-Тутракан от Чудесата на България!
на стр. 3

Поздравителен адрес
С най-сърдечни
пожелания за
здраве, мир и
благоденствие
по случай празника
Рамазан Байрам!
Кмет на Община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

Честит Рамазан
Байрам на всички
мюсюлмани от
община Тутракан!
Късмет и здраве
да съпътстват
дните ви!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

на стр. 2

Поздравителен адрес
Честит празник на всички
мюсюлмани от община Главиница!
Нека празникът Рамазан Байрам ни
направи по-добри, сговорчиви
и всеотдайни!
Кмет на Община Главиница: Хюсеин ХАМДИ
Председател на ОбС-Главиница: Сейфи САЛИМ
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Летни сесии на местните парламенти днес
НОВИНИ
В ЧЕТИРИ УЧИЛИЩА В СИЛИСТРЕНСКО ИМА
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС
В четири училища в Силистренска област има
свободни места за прием след 7 клас след третото
класиране, съобщиха от Регионалния инспекторат по
образованието. Незаетите места са в Природо-математическата гимназия „Св. Климент Охридски”, в
СОУ „Н. Й. Вапцаров”, в Професионалната гимназия по
строителство в Силистра и в СОУ „Йордан Йовков”
в Тутракан. За свободните позиции документи се
подават в съответното училище.
ФУТБОЛ

ФК „Белица” изигра поредния приятелски футболен
мач на своя терен. Този път с международен привкус.
Победа с 3:1 тимът завоюва срещу отбора на гостите
от румънското селище Чуканещи.
Снимка: Васил Чакъров
КРИМИНАЛЕ
Три кафе-автомата, разположени на различни места
в Тутракан, са били взломени в края на изминалата
седмица. По първоначални данни, отнетата от монетниците сума възлиза общо на около 850 лв. Полицията е извършила огледи, образувани са досъдебни
производства.
Водач в нетрезво състояние е установен на 26 юли
около 03:00 часа по ул. „Силистра” в Тутракан. И.Д. (22
г.) шофирал „Форд Мондео” с 1.31 промила алкохолно
съдържание, отчетени с дрегер. Той е отказал да даде
кръвна проба. Образувано е досъдебно производство.
Мазе на жилищен блок в Тутракан е отводнено от
екип на местната противопожарна служба на 29 юли.

Тутракан

Главиница

бщински съвет-Тутракан ще проведе редовно заседание днес от 14:00 часа.
Най-напред общинските съветници ще разгледат
искането за разрешение за допускане на изключение от
минималния брой ученици в паралелките в общинските
училища и за дофинансиране през следващата учебна
година и предложението за включване на СОУ „Йордан
Йовков” и СОУ ”Христо Ботев” в Списъка на средищните
училища в България.
В две от докладните записки на кмета д-р Димитър
Стефанов ще се търси съгласието на местния парламент за издаване на Запис на заповед от Община Тутракан в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща авансово плащане за проект „Фестивал
„Огненият Дунав”.
В дневния ред на сесията е включено и допълване и
изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г.
В тази връзка ще бъдат разгледани 21 предложения за
разпореждане с имоти – общинска собственост.
Трите постоянни комисии към Общински съвет-Тутракан заседаваха предварително на 29 и 30 юни.

бщинските съветници в Главиница ще разгледат
днес на насроченото заседание на местния законодателен орган предложенията в 14 докладни записки
внесени от кмета на общината Хюсеин Хамди и две от
ръководителя на групата на ДПС.
Въпросите в сферата на образованието, които ще бъдат обсъдени са свързани с актуализацията на списъка
със средищните училища в общината за следващата
учебна година и разрешението за съществуването на
маломерни паралелки.
Попълване на годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост в няколко населени места и разпоредителни сделки с тях
също ще стоят на вниманието на парламентаристите
от Главиница.
Групата на ДПС е внесла докладни записки с искане за
обособяване на спирка/чакалня за нуждите на учениците
от с. Зарица и отреждане на терен за гробищен парк
с. Сокол.
Четирите постоянни комисии към Общински съветГлавиница обсъдиха точките от дневния ред на свои
заседания проведени в края на миналата седмица.
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Висока безработица в Силистренска
област и през юни
Р
егистрираните безработни в област
Силистра са намалели
през юни с близо 440 души,
съобщиха от регионалната служба по заетостта
в Русе.
Безработицата обаче в
цялата област Силистра,
според официалните данни
на Агенцията по заетостта, продължава да е много
висока – 18,6%, при 19,6%
през предходния месец.
За сравнение – средното
равнище на безработица
за страната е 10,7 на сто,
което е с с 0,5% по-ниско
от май.
Общо в цялата област
Силистра регистрираните
безработни са 8 474 души,
сочи статистиката на
трудовата борса.
Найголяма продължава да е
безработица в община Гла-

виница – 43,2%, следват общините Кайнарджа – 42,1%,
Алфатар – 27,5%, Дулово
– 25,9%, Ситово – 24,6%,
Тутракан – 17,4%, и община
Силистра – 10,0%. Започналите работа през юни
без квалификация са 183, с
работническа професия 194, а специалистите със
средно специално и висше
образование – 104. Над 40
на сто от устроените на
работа са жени, а младежите до 29 години са 139.
Заетост е осигурена на 127
продължително безработни,
както и на 15 безработни с
намалена трудоспособност
от областта.
Общо обявените през юни
свободни работни места
от работодатели на територията на област Силистра са били 242 на брой
и са предимно от частния

сектор. В зависимост от
икономическите дейности,
най-много свободни работни места в бюрата по
труда е имало от селското
стопанство (70), търговията (61), преработващата промишленост (39),
строителството (33), държавното управление (17),
хотелиерството и ресторантьорството (3) и др.
Според образованието,
от общия брой регистрирани безработни преобла-

дават тези с основно и
по-ниско образование – 53%,
хората със средно образование са 40%, а висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че
най-много продължават да
са безработните над 50 години – 43% от всички регистрирани, тези от 30 до 49
години са 44%, а младежите
до 29 години – 13%. Хората
с намалена работоспособност са 614 души.

Гласувайте за крепостта
„Трансмариска” - едно от
Стефан Господинов:
Чудесата на България! Мостът е най-големият приоритет за областта
П
М
родължава кампанията „Чудесата на
България”, която за
четвърта поредна година
организира в. „Стандарт”.
Крепостта „Транмариска”
в Тутракан е една от общо
85 атракции и в момента
на редакционното приключване на броя бе на първо
място с 30%.
Гласуването се извършва
в сайта www.bgchudesa.
com. Според регламента
референдумът за „Чудесата
на България” ще протече на
три етапа:
1. До 30 септември 2014
г. избираме топ 20 във всяка категория.
2. До 31 октомври 2014 г.
избираме топ 10 във всяка
категория.
3. До края на ноември
гласуваме за финалистите
в двете категории. Те ще
бъдат обявени на специална
церемония.
В първия етап на вота
всеки българин може да
избере 20 обекта във всяка категория и да гласува
само веднъж от един имейл.
Няма въведено ограничение
за IP-адрес.
„За четири години кампанията “Чудесата на България” докосна сърцето на

всеки българин. Целта е
съхраняване и популяризиране на миналото на древния
ни народ и изработването
в партньорство с научните среди и експертите на
държавните институции на
нови маршрути за културно-исторически туризъм.
Кампанията мотивира българския бизнес към създаването на ефективни проекти
за значителен ръст на туристическата индустрия.
И така – сайтът е www.
bgchudesa.com. Избирате
„Гласувате за „Атракции”
– ще се отворят снимки на
всички участващи обекти.
Към момента води нашата атракция Крепостта
„Трансмариска”, Тутракан,
Силистра – снимката е
първа. Отметнете в определеното квадратче, след
това по-надолу на страницата въведете своя e-mail
и гласувайте. Проверете
пощенската си кутия и
потвърдете вота си чрез
имейла, който сте получили. Ако пощата ви е в G-Mail
или Abv, проверете и в Спам
папката.
Гласувайте за Тутракан!
Да направим крепостта
„Трансмариска” едно от
чудесата на България!

остът над Дунава
при Силистра-Кълъраш е най-големият
приоритет за областта.
Мостът Силистра-Кълъраш
беше поставен отдавна и
неслучайно в Дунавската
стратегия. За да съдействам за финалното решение,
което очаквам да е Дунав
мост III да бъде построен
именно тук, аз поисках подкрепа от всички български
евродепутати. Получих уверението на евродепутата
от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев,
който беше номиниран от
нашия регион, че през есента ще се проведе международен форум в Силистра
с тема Дунав мост III. Ще
бъдат поканени и румънски
представители, и европейски експерти. А до края на
месец август ще връча на
Областна администрация
-Силистра писма за подкрепа от евродепутатите.
Не бива да допускаме да се
изместват приоритетите
за региона ни", това заяви
народният представител
от ППГЕРБ Стефан Господинов на пресконференция в
Силистра.
Най-актуалният въпрос
в парламента, според Гос-

подинов, е актуализацията на държавния бюджет.
"Има депозирана такава
актуализация от правителството в оставка. Ние от
ГЕРБ искахме да бъде повисока тази актуализация,
но това е един компромисен вариант, за да може
служебното и следващото

правителство да приключат годината", заяви Господинов.
Той допълни, че се надява
на извънредното заседание
на Народното събрание
актуализацията да бъде
гласувана, за да може да работи държавата. "Проблемите за решаване са много.

Миналата седмица имаше
дебат и относно пенсионната реформа. По време
на управлението на ГЕРБ
ние стартирахме тази
непопулярна реформа, правителството на Орешарски замрази покачването
на възрастта, но това бе
популизъм. Очаквам много
подводни камъни за следващото правителство: пенсионната система, здравната
система, социалната", каза
депутатът.
Народният представител
Стефан Господинов обяви,
че смята да предложи поправка в законопроект, ако
бъде избран в следващо
Народно събрание, с който
работещите пенсионери
да имат възможността да
увеличават стажа и размера на пенсията си. "Мисля,
че за самите пенсионери
ще бъде по-полезно да им се
трупа стаж, да получават
след това по-висока пенсия,
отколкото да получават
паралелна ниска пенсия",
каза силистренският депутат.
Информацията е предоставена от Пресцентър
ПП ГЕРБ - Силистра

Рекорд в МБАЛ-Тутракан:

За един ден се родиха три двойки близнаци
Близнаците са заченати по метода ин витро в
Медицински център "Св. Иван Рилски”-Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
ови рекорди счупи
Родилното отделение
на МБАЛ-Тутракан.
За един ден - три двойки
близнаци се родиха в тутраканската болница – това
се случи на 25 юли т.г.
И трите са заченати по
метода ин витро в Медицински център „Св. Иван
Рилски” на д-р Любомир
Бойчев. И най-важното –
жените са заченали веднага след първата ин витро
процедура.
„Това е уникално събитие
- в един ден да се родят и
трите двойки, коментира
д-р Бойчев. Ето го истинският ефект от работата
на Ин витро центъра в
нашия малък град.”
Щастливите майки са от
Разград, от с. Ясеновец,
Разградско и от главинишките села. Две от двойките

3

ОБЩИНИТЕ

31.07- 6.08.2014 г.

Н

ȾɪɅɸɛɨɦɢɪȻɈɃɑȿȼ

от тях 16 са двойките
близнаци.
В цялата Силистренска
област за този период са
родени 597 бебета, което
означава, че повече от
половината бебета се раждат в МБАЛ-Тутракан.
Само за м. юли 2014 г.
родените бебета са 67, а
родените двойки близнаци
са 7 на брой.

Богомил Бойчев.
33-годишната Донка Русева е от Разград. Тя е
една от щастливките родили двойка близнаци и то
момчета. Кръстила ги е
на баба и дядо – Йордан и
Цветомир. „Чувствам се
много добре. За д-р Любомир Бойчев разбрах от
познати. Изключителен е,
много обяснява, много добър

Огненият Дунав, Тутракан - 2014
Класиране
в конкурси и състезания

- Конкурс за Рисунка на асфалт:
1-во място – Нели ЦВЕТКОВА
2-ро място – Радослав РУСЕВ
3-но място – Даниела ХРИСТОВА
4-то място – Дейвид ЖАРКОВ
- Състезание
Символично преплуване на р. Дунав:
1-во място – Александър НИКОЛОВ и Иван ГЕОРГИЕВ
2-ро място – Иван РАДЕВ
3-то място – Георги ЯКИМОВ
- Състезание по улов на риба:
1-во място – Георги КОЛЕВ
2-ро място Михаил МИХАЙЛОВ
3-то място – Младен ГЕНОВ
- Състезание по гребане с рибарски лодки
1-во място – Иван РАДЕВ
2-ро място – Валентин ДИМИТРОВ
- Конкурс за Рибно барбекю
1-во място – екип на Исторически музей
2-ро място – екип „Дунавски сал
3-то място – екип ”Тутраканска епопея”
- Конкурс за най-вкусна рибена чорба
1-во място – екип на Етнографски музей
2-ро място – Иринел РОМАН, Кмет на Кирнодж
(Румъния) и неговият екип
3-то място – екип на Исторически музей
4 място – Иван ИВАНОВ – ЙОАНИЙ
Специална награда за изключително представяне и невероятни кулинарни умения – Цонка
ЦОНЕВ, Кмет на Каварна

от редакционната поща

За хубавите неща…

ɓɚɫɬɥɢɜɚɬɚɦɚɣɤɚ
ȾɨɧɤɚɊɍɋȿȼȺɨɬɊɚɡɝɪɚɞ
Ɍɪɢɬɟɞɜɨɣɤɢɛɥɢɡɧɚɰɢ
ɪɨɞɟɧɢɧɚɸɥɢɬɝ

са момченца, а едната – момиче и момче.
Ден преди „голямото раждане” в Родилно отделение
е проплакала още една двойка близнаци, на майка от
Кубрат, с впечатляващите
размери – 3200 кг и 3050 кг.
Добрите новини от отделението и Медицинския
център продължиха и на 27

юли, когато на бял свят
се появи още една двойка
близнаци – Майкъл и Кристиян, съответно с мерки
2400 кг/46 см и 2050 кг/45
см. 26-годишната родилка е
от Бургас.
Статистиката в Родилно
отделение е прелюбопитна.
От началото на годината
до 30 юли са регистрирани
321 раждания с 337 бебета

Първата двойка близнаци
за годината са родени още
на 1 януари, майка от Варна
е поставила началото на
„близнашкия рейд”.
Любопитното е, че двама
близнаци от силистренското село Правда, родени на
21 юни т.г. се казват Любомир и Богомил. Майката
е била категорична в своя
избор – децата й да носят
имената на двамата найтърсени акушер-гинеколози
– д-р Любомир Бойчев и д-р

специалист. Впечатли ме
отношението на д-р Бойчев
и на целия екип на отделението. Докторе, здрав да
си и да помагаш на много
майки!” – това каза щастливата майка.
Да припомня, че д-р Любомир Бойчев е номиниран
в кампанията „Лекари, на
които вярваме” на в. „24
часа”. Той е сред двадесет
и двамата акушер-гинеколози от общо 270-те лекари
номинирани в кампанията

Откриха идеалното количество плодове за добро здраве
е е необходимо да
се тъпчете с плодове и зеленчуци
- резултатите от ново
изследване потвърждават, че препоръчваните
от Световната здравна
организация пет порции
дневно са достатъчни за
намаляване на риска от
смърт по каквато и да
е причина и в частност
от сърдечносъдови заболявания. През април т.г.
беше публикувано британско изследване, според което за постигане

Н

на целта са необходими
седем порции плодове и
зеленчуци дневно.
Авторите на настоящото проучване от
Харвардския университет в САЩ обаче са
установили, че "идеалното количество" е пет
порции на ден и че над
него няма допълнителни
ползи. Изследователите
са стигнали до този
извод след анализ на 16
проучвания, обхванали
над 830 000 души.
Според резултатите

от настоящото изследване всяка допълнителна
порция плодове и зеленчуци дневно намалява
риска от смърт по каквато и да е причина с
5 процента и от смърт
от сърдечносъдови заболявания с 4 процента.
Над пет порции не се
наблюдава понижение
на риска по неизяснени
от изследователите
причини.
От 2003 г. Световната здравна организация
препоръчва хората да

консумират около 400
грама плодове и зеленчуци дневно за добро здраве, разпределени в пет
порции от по 80 грама.
Една порция плодове се
равнява на един плод със
средна големина като
банан, ябълка, портокал
или круша, две или повече сливи, седем ягоди
или 14 череши. Зеленчуковата порция включва
например купичка сурови
зелени зеленчуци или
половин купичка варени
зеленчуци.

Живеем в трудни и
сложни времена. Всеки
от нас се оплаква от
трудния живот в днешно
време. Все повече хора
разсъждават приблизително така: ”Вчера имах
лош ден, днес денят беше
кошмарен, утре какво
ли лошо ще ми се случи?” Така песимистично
мислят голяма част от
хората.
За щастие случват се
и добри неща в нашия
жесток и покварен свят.
Искам да разкажа за едно
от тях.
Наложи се да прекарам
няколко дни Хирургично
отделение на тутраканската болница. Влизайки
в отделението бях впечатлен от цялостното
обновление – подменена
дограма, стаи блестящи
от чистота, във всяка
болнична стая – баня с
тоалетна, нови гардероби и шкафчета, легла
и във всяка стая по две
естетични картини.
Коридорът на отделението, можем да сравним с картинна галерия.
Цялата обстановка в
Хирургично отделение
буди възхищение и аз се
гордея, че се намира в
родния ми град Тутракан.
Грижите, които полагат за болните тук
са най-добрите. Тук се
запознах с Георги Янев и
Гошо Димитров, които
също бяха обслужени от
екипа на д-р Цаков.
Искам чрез в-к „Тутра-

кански глас”, да благодаря на целия екип на
Хирургично отделение,
за грижите, които бяха
положени за моето здраве и здравето на моите
нови приятели.
Всички лекари, медицински сестри и обслужващ
персонал полагат неуморни грижи през цялото
денонощие за болните,
за да могат те да се
възстановят по-бързо.
Техниката и технологиите, които прилагат, са
рядко явление в нашата
страна.
В отделението се заговорих с една млада жена,
която водеше болната
си майка от Силистра за
лечение в нашата болница. Това не е единствен
случай, когато пациенти
от други градове предпочитат да се лекуват
тук. Още един добър знак
за високия рейтинг на
Хирургично отделение в
МБАЛ-Тутракан.
Мисля, че ако в нашата мила, родна страна
всички работят така
всеотдайно и съвестно,
животът ни ще бъде подобър и съдържателен, и
хората ще се чувстват
щастливи.
На целия екип със
завеждащ-отделение д-р
Цаков желая здраве и да
приемат моите благодарности за грижите, които
положиха за бързото ми
възстановяване!
Георги ВАСИЛЕВ,
Гр. Тутракан
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От Огнени ритми през Звезден прах до Огнения Дунав…
Димитър РАЧКОВ:
Ф
Десетте Божи заповеди
на истинския тутраканец

естивалът „Огненият Дунав” събра над
девет хиляди души,
приятели на Тутракан, които имаха възможност да
участват или да бъдат
свидетели на наситена,
забавна и интригуваща програма, която със сигурност
ще запомнят.
Събирайки жители и гости на града, летните приключения на „Огненият Дунав” дадоха поле на изява
на красотите и колорита
на крайдунавския град и
региона. „Огненият Дунав“
е фестивалът, който се
превърна в приемник на
традиционния Празник на
реката, а Тутракан е инициатор и негов домакин за
трета поредна година.
След тридневната феерия
от разнородни изпълнения
по време на Дунавската
седмица на Национален фолклорен ансамбъл „Българе” и
тяхната солистка Албена
Вескова, динозаврите на
българския рап Румънеца и
Енчев и сексапилната поп
певица Мариета, колоритния оперетен спектакъл
„Графиня Марица” от Имре
Калман, с режисьор и постановчик Марио Николов, на 26
юли бе кулминацията „Огненият Дунав” - един изключи-

от стр. 1

ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧɮɨɥɤɥɨɪɟɧɚɧɫɴɦɛɹɥȻɴɥɝɚɪɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɫɩɟɤɬɚɤɴɥɚɌɨɜɚɟȻɴɥɝɚɪɢɹ

Маркова.
Поздравителен адрес до
ръководството на общината и всички празнуващи
изпрати и областният управител Насуф Насуф.
Символичното преплуване
на река Дунав, гребане с рибарски лодки, улов на риба и
състезание за преодоляване
на греда намазана с грес
над вода бяха атракциите,
събрали усмивките и аплодисментите на публиката.
Конкурсът за рисунка
на асфалт провокира най-

Ɉɝɧɟɧɢɩɟɫɧɢɢɬɚɧɰɢɧɚ
ɛɪɟɝɚɧɚɪɟɤɚɬɚɩɨɤɚɡɚ
ɌɎȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬ

ли богата развлекателна програма – младите
тутракански рокаджии от
група „Непукист”, вокална
формация „Вива Тийнс” и
Божана Спасова, танцьорите от Училището по
спортни танци „Тутракан”
към ОЦИД, китаристът
Цветан Томов, Александър
Филчев – Санеца.
В късните вечерни часове дунавският бряг край
Тутракан се превърна в
невероятно огнено шоу със
спектакъла на артистите
от „Дивинитас”, илюминациите и звуково шоу над
реката… За да се появят

ȿɞɢɧɡɚɩɥɟɧɹɜɚɳɫɩɟɤɬɚɤɴɥɧɚɨɩɟɪɟɬɚɬɚȽɪɚɮɢ
ɧɹɆɚɪɢɰɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɊɭɫɟɧɫɤɚɬɚɨɩɟɪɚɫɝɨɫɬɢɡ
ɩɴɥɧɢɬɟɥɢȼɚɥɟɧɬɢɧɚɄɨɪɱɚɤɨɜɚɢɆɚɪɢɨɇɢɤɨɥɨɜ

телен рок празник съчетан
с множество състезания,
конкурси и демонстрации.
Официалните гости на
събитието бяха кметовете на Каварна – Цонко Цонев, на румънското селище
Кирнодж – Иринел Роман,
на Елена – Делян Млъзев,
на Павликени – Емануил
Манолов, на Стражица –
инж. Детелина Борисова, на
Кайнарджа – Любен Сивев,
зам.-кметовете на Горна
Оряховица – Николай Георгиев и на Главиница – Елена

малките почитатели на
празника – децата, които с
удоволствие пресъздадоха
своите емоции и представи
за реката, речната флора
и фауна.
Едни от големите атракции по време на фестивала
бяха конкурсът за приготвяне на рибно барбекю и на
най-вкусна рибена чорба.
В конкурса за рибена чорба любопитни съперници,
събрали погледите на публиката, бяха кметските
екипи на Тутракан, Каварна

Почитай кайсиевата ракийка, защото нейно е царството небесно!
Ако имаш две лодки, дай пробитата на ближния си!
Не прелюбодействай на кейовата стена!
Не изговаряй напразно името
Доктор-Димитър-Стефаново!
Не убивай Дунава - нито рибите
му, нито птиците му, нито растенията му!
Убивай само комарите му!
Не кради въдицата на комшията си.
С 4 риби ще нахраниш четирима
румънци. Останалите да ги храни
Господ!
Пътят към Рая минава през
Калимок-Бръшлен.
Да славиш рибената ми чорба - най-добрата от Виена до
Силистра.
В началото бе Трансмариска. Но
рече Бог – да бъде град.
И беше град, и беше български,
и имаше славна история...
И беше толкова живописен, че
наричаха го Дунавското Търново.
И възлюбиха го всичките люде –
както местните, така и туристите...
В името на Дунава, и Тутракан,
и неговите хубави хора! Амин!

- За първи път съм тук - каза
за читателите на в. „Тутракански
глас” актьорът Димитър Рачков.
- Очарован съм първо от хората,
страшно позитивни и усмихнати,
готови да ти помогнат, който,
с каквото може. Това в днешно
време у българина, за жалост, не
се среща много често. Тутракан
доказа, че има много читави българи. Българин е този, което носи
в себе си обичта и любовта си към
хората. Чувствам се страхотно!
Чувствам все едно, че съм бил
много пъти тук, като на познато и
приятно място, така че се надявам
да гостувам пак!

Ɍɚɧɰɧɚɦɥɚɞɨɠɟɧɟɰɚɜɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɋɴɫɬɚɜɡɚɬɭɪɫɤɢ
ɮɨɥɤɥɨɪɋɚɤɢɧɌɭɧɚ ɌɢɯɢɹɬȾɭɧɚɜ ɩɪɢɈɐɂȾ

и Кирнодж и градоначалниците им д-р Димитър
Стефанов, Цонко Цонев и
Иринел Роман.
Каварненският кмет Цонко Цонев, запален фен на
рока, почерпи всички желаещи със своя специалитет
„хард миди натюр”.
Победителите във всички
конкурси и състезания получиха специални награди и
грамоти.
За доброто настроение
на участници и зрители
организаторите от Община
Тутракан бяха предвидиɁɜɟɡɞɟɧɩɪɚɯɧɚɞȾɭɧɚɜɫ
Ɋɭɦɴɧɟɰɚɢȿɧɱɟɜ
ɩɨɩɩɟɜɢɰɚɬɚɆɚɪɢɟɬɚ
ɚɞɪɟɧɚɥɢɧɤɚɬɚəɧɚɢ
ɩɥɟɣɦɟɬɤɚɬɚɊɟɧɢ

ɉɥɟɧɟɪɴɬɊɟɤɚɬɚɜɤɨɣɬɨɭɱɚɫɬɜɚɯɚɨɫɟɦɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɯɭɞɨɠɧɢɰɢɩɪɢɤɥɸɱɢɫɢɡɥɨɠɛɚɧɚɬɟɯɧɢɬɟɤɚɪɬɢɧɢ

рок легендите от група
БТР, които публиката трудно „пусна” в малките часове
на нощта.
Тазгодишното издание
на фестивала „Огненият
Дунав” ще бъде запомнено
и с изпълненията на гост
звездата – невероятният
комедиен актьор Димитър Рачков, когото всички
присъстващи аплодираха
неуморно. Умело съчетал в
скечовете си и града-домакин, изпълненията му прена стр. 4

Ⱦɜɚɞɧɢɚɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨɬɨɜɥɚɤɱɟɩɨɤɚɡɜɚɲɟɤɪɚɫɨɬɢɬɟɧɚ
ɝɪɚɞɚɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɢɬɟɯɧɢɬɟɝɨɫɬɢ
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ɄɦɟɬɴɬɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɨɬɧɨɜɨ
ɭɱɚɫɬɜɚɜɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚɧɚɣɜɤɭɫɧɚɪɢɛɟɧɚɱɨɪɛɚ

от стр. 4
дизвикаха истински фурор
от емоции и великолепно
настроение.
Фестивалът „Огненият
Дунав 2014“ се осъществява по едноименен проект
на Община Тутракан и е
финансиран в изпълнение
на Местната стратегия за
развитие на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”
с финансовата подкрепа на
Европейския фонд за рибарство и Националния бюджет
на Република България.
Основната цел на проекта е да допринесе за запазването на привлекател-

ɏɚɪɞɦɢɞɢɧɚɬɸɪɡɚɩɚɡɟɧɚɬɚɪɟɰɟɩɬɚɧɚɤɦɟɬɚɧɚ
ɄɚɜɚɪɚɧɚɐɨɧɤɨɐɨɧɟɜɌɨɣɩɨɥɭɱɢɢɫɩɟɰɢɚɥɧɚɧɚɝɪɚɞɚɡɚ
ɫɜɨɟɬɨɩɨɪɟɞɧɨɭɱɚɫɬɢɟɜɈɝɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜ

ността 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.

ȽɨɫɬɢɬɟɨɬɫɴɫɟɞɧɨɬɨɪɭɦɴɧɫɤɨɫɟɥɢɳɟɄɢɪɧɨɞɠ
ɤɦɟɬɴɬɂɪɢɧɟɥɊɨɦɚɧɧɟɝɨɜɢɹɬɡɚɦɟɫɬɧɢɤɃɨɧɓɟɮɚɧɢ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɧɢɤȺɭɪɟɥɢɚɧɄɨɬɨɛɚɧɫɨɯɨɬɚ
ɩɪɢɝɨɬɜɢɯɚɪɢɛɟɧɚɱɨɪɛɚɚɤɚɬɨɟɤɫɬɪɚɤɴɦɧɟɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɬɚɦɚɦɚɥɢɝɚ

ɈɝɧɟɧɨɉɚɫɨɞɨɛɥɟɜɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɌɨɞɨɪɢȽɚɛɪɢɟɥɚɨɬ
ɍɱɢɥɢɳɟɬɨɩɨɬɚɧɰɢɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɋɦɹɯɨɬɫɴɪɰɟɫɤɨɦɟɞɢɣɧɢɹɚɤɬɶɨɪȾɢɦɢɬɴɪɊɚɱɤɨɜ
ɩɚɪɞɨɧɀɨɪɟɬɨȻɟɤɴɦɚ

Ⱦɜɚɦɚɫɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɜɬɚɡɝɨɞɢɲɧɨɬɨɫɢɦɜɨɥɢɱɧɨ
ɩɪɟɩɥɭɜɚɧɟɧɚɪȾɭɧɚɜȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪɇɢɤɨɥɨɜ ɜɞɹɫɧɨɫ
ɦɚɣɤɚɫɢɅɢɞɢɹ ɢɂɜɚɧȽɟɨɪɝɢɟɜ

Ɍɨɱɤɚɬɚɧɚɬɚɡɝɨɞɢɲɧɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚ
ɈɝɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜɩɨɫɬɚɜɢɯɚɪɨɤɥɟɝɟɧɞɢɬɟɨɬȻɌɊ

Ɋɨɤɨɬɇɟɩɭɤɢɫɬ

ски прожекции. В Посетителския
център в Рибарска махала се
излъчи анимационния филм „Рио”.
В следобедните съботни часове,
в лапидариума на музея, отвори
врати Работилничката за сувенири,
където децата изработиха сувенири от Тутракан и рисуваха върху
дунавски миди. А който желаеше
се рисуваше и върху неговото лице
или рамо, каквото пожелае – пеперуди, цветя, паяжини, приказни
герои…Бяхме подготвили специална задача с повишена трудност,
наречена „Търсене на съкровища”.
Съкровищата се оказаха експонати от двата музея, които децата
трябваше откриват, като за всеки

Ваканция в музея

Даниела ИВАНОВА,
Уредник, Исторически музей
риключи една изпълнена с
много забавления седмица,
наречена от нас, музейните
работници „Ваканция в музея”.
Мероприятието бе посветено на
фестивала „Огненият Дунав”. Всеки
ден от седмицата от 10:00 до 12:00
часа музейният екип бе подготвил
различни инициативи.

П

В понеделник, който нарекохме
„Играчките оживяват”, деца на
различни възрасти сами правиха
играчки. Със собствените си ръце
от царевична шума изработиха кукли, такива, с каквито са си играли
техните прабаби някога. Друга група
деца пробваха умения в японското
изкуство оригами. Безспорно, за
децата най-голям интерес предизвика майсторенето на играчки от
глина, под вещото ръководство на
нашия художник Дамян Стелиянов.
Из под малките ръчички оживяваха
римските керамични фигурки и
всяко дете беше гордо със своето
творение.
Вторник премина под надслов „Аз
реставрирам” и децата бяха млади
археолози и реставратори. Като
истински археолози търсиха артефакти, работиха с металотърсач.
След което откритите грънци, кости,
монети се почистваха внимателно с
четчица и записваха в Археологическия дневник. Оказа се, че много от
артефактите са счупени и децата
влязоха в ролята на реставратори,
като залепяха малките частици.
В третия ден от Ваканцията,
наречен „Аз играя” децата се за-

бавляваха с игри от детството на
своите родители. А вие помните
ли тези игри „Въшки”, „Ръчичка”,
„Да бий, да бий”, „Котешка люлка”,
„Ема есаса”, „Отвори Гальо порти”...
Децата са си деца, независимо дали
са деца на 70-те, 80-те, 90-те г. на
миналия век или настоящите деца
- те са пълни с енергия, обичат да
скачат, да бягат, да се състезават…
Четвъртък посветихме на „Реката, рибата и аз”. Децата се разделиха на две групи, малките останаха
в музея, четяха приказки, свързани
с реки, риби и герои, оцветяваха,
решаваха логически задачи. С
по-големите деца тръгнахме на
разходка. Преминахме през Ри-

барска махала, лодкостоянката и
продължихме по брега на р. Дунав.
Намерихме едно красиво местенце. Етнографът Величко Атанасов
накладе огън, а децата помагаха
като събираха съчки и поддържаха
огъня. Той им разказва интересни
истории свързани с риболова и
рибарския бит. Сложихме чувенът
и водичката в него, след завирането й, децата направиха мамалига
(качамак). През това време уредникът Димитър Куцаров хвърли
мрежи. Децата се забавляваха като
хвърляха „жабки” в реката, търсеха
миди и рапани. Уредникът Дамян
Стелиянов хвърли въдици.
В петък бяхме подготвили дет-

експонат имаше и въпрос. Найбързи и с верни отговори се оказаха Яна, Александър и Денислав,
разбира се, те бяха възнаградени
за усилията и бързината си. А
някои посетители предпочетоха да
се облекат като римски легионер
или римска аристократка.
Деца от 5 до 15 години участваха
във Ваканцията. За най-малките
най-интересно бе да рисуват и
оцветяват, за по-големите най-интересни се оказаха спортните игри
и разходката по Дунав. Обещахме
им, че догодина отново ще подготвим „Ваканция в музея” и чакаме
предложения от тях, какво ново да
включим в нея.

на стр. 3

6

ОБЩЕСТВО

бщински съвет-Тутракан, с Решение №590/26.06.2014 г., на основание чл. 4 от Наредбата за символиката и отличията на Община Тутракан, даде съгласие да започне процедура по предложението
за удостояването със званието „Почетен гражданин на град Тутракан и Общината” на академик
Георги Георгиев Марков, като възложи на Временната комисия по символиката на основание чл. 7 от
Наредбата да проучи и уточни своето становище, като Предложението се публикува в средствата за
масова информация най-малко един месец преди внасянето му в Общинския съвет.
Церемонията по удостояването със званието се провежда по време на тържественото заседание
на Общинския съвет на 21 септември 2014 г. съгласно чл.53 от Наредбата и по случай честването на
Празника на Тутракан - 21 септември.

О

31.07- 6.08.2014 г.

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

Механа "МЕЛАНИ"

Предложение

“Тепсихора” ЕООД,

за удостояване на акад. Георги Марков
със званието "Почетен гражданин на град Тутракан и общината”

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

Георги Марков е роден в
Пловдив на 17 ноември 1946
година. През 1970 година
завършва история в СУ „Св.
Климент Охридски“. През
1981 година специализира
в Института за европейска история в Майнц, ФРГ.
През 1977 година постъпва
на работа в Института
по история към БАН и в
периода от 1993 година до
2012 г. е негов директор.
Преподавател в НБУ. През
2008 година става академик, действителен член
на Българската академия
на науките. Изключително
ерудиран историк с международна известност и
авторитет.
Академик Георги Марков е
най-големият изследовател
на войните за национално
обединение и освобождение
и на българската нова история. Издава четирикнижието посветено на войните,
„България в Балканския съюз
срещу Османската империя
1912-1913 г.”- 1989;2012
; „Голямото крушение”
-1991; „Голямата война и
Българския ключ за Балканския погреб-1914-1916
г.”-1995; „Голямата война и
Българската стража между
Средна Европа и Ориента1916-1919 г.” - 2006 г.
Георги Марков за пръв
път посещава Тутракан
през 1996 г. и съдейства
активно за изучаване и
популяризиране на Тутраканската епопея. Подпомага Историческия музей в
издирването на документи
и материали за епичните
боеве при Тутракан през
1916 г.
През септември 2000 година отново е в Тутракан
и участва в организирането и ръководството на
Национална конференция,

посветена на 60 години
от възвръщането на Южна
Добруджа към България и освобождението на Тутракан
от румънска окупация. През
2006 г. академик Г. Марков
е избран за председател на
Националния инициативен
комитет за честване на
90-та годишнина на героичната Тутраканска епопея.
Съдейства за привличането
на Президента на Република
България като патрон на
тържествата. Резултат
от тази среща е участието на Президента Георги
Първанов в гр. Тутракан на
Националния събор – възпоминание в Мемориален
комплекс „Военна гробница
– 1916 г.” Посещението е
най-височайшето посещение на официално държавно
лице на честванията на
Тутраканската епопея през
годините, което допринесе изключително много за
широкия отзвук в цялата
страна на това важно за
българската история събитие.
Със съдействието на
акад. Марков се издава
луксозен албум „Тутракан-

ската епопея и освобождението на Добруджа”, юбилеен вестник “Тутраканска
епопея” и мобилна фотодокументална изложба, посветена на развитието на
Добруджанския въпрос, която гостува в повече от 20
общини в Добруджа и страната. Научен ръководител е
на организираните от Историческия музей международни научни конференции и
привличането за участие в
тях на научни звена и видни
български и чужди историци
и специалисти по военна
история. Участието на
институции от този ранг,
популяризират Тутракан,
историята ни и издигат
имиджа на града, Общината
и Историческия музей сред
научните среди.
На 6 септември 2006 г.,
Георги Марков тържествено открива Паметника на
отвлечените и репресирани
по време на румънската
окупация в Тутракан. Пред
тутраканска аудитория в
залата на Обредния дом
той представя книгата
си „Голямата война и Българската стража между

Средна Европа и Ориента
1916-1919 г." , а през март
2013 г. представя книга
си „България в Балканския
съюз срещу Османската
империя 1911-1913 г.”. След
презентацията на книгата
си, той изнася и лекция на
същата тема.
Предстои честването на
100 години от избухването на Първата световна
война и 100 годишнината
от Тутраканската епопея.
Община Тутракан предвижда в чест на тази юбилейна
годишнина да се изгради
музейна експозиция на Мемориалния комплекс „Военна
гробница-1916 г.”, с което
да завърши цялостното
оформления на мемориала.
Започна проектирането
и идейната фаза вече е
завършена. Екипът по изработването на музейния
комплекс и Тематико-експозиционния план се оглавява
от акад. Георги Марков.
С настоящото предложение за обявяване на акад.
Георги Марков за почетен
гражданин на град Тутракан, той ще получи заслужено признание на тутраканци за огромния си принос в
изследването на историята
на Тутраканския край. С
участието си в научни
форуми и конференции в гр.
Тутракан и публикуването
на интересни научни материали в изданията на музея
и юбилейните вестници,
той не само изследва, но
и популяризира историята
и културно-историческото
наследство на Тутракан и
то не само сред обществеността на България, но
и сред научните среди на
България и Европа.
Тутракан ще се гордее да
има такъв именит почетен
гражданин.

560 лв са нужни за издръжка на един
човек от домакинство, обяви КНСБ
559.95 лева са били необходими за издръжка на един
член от домакинство в края
на второто тримесечие,
показва редовното изследване на КНСБ. Намалението
спрямо първото тримесечие е минимално – малко над
0,5%, съобщава БНР.
Намалението в издръжката на живот от 0,6 процента от КНСБ определят
като козметично и логично,
тъй като през второто
тримесечие по традиция
плодовете и зеленчуците
имат по-ниски цени, но
увеличението на тока и
парното от 1-ви юли, дъждовете, които унищожиха
реколтата, ще доведат до
покачване на издръжката
на живота, е прогнозата

на КНСБ. По данни на НСИ
от първото тримесечие,
под издръжката на живота
живеят 23% от домакинствата, с доход до 340
лева – 58%, което е над 4
милиона лица. Така излиза,
че 80% от домакинствата
в България живеят с доход,
под необходимия, изчислен
от КНСБ.
От синдиката констатират, че в някои дейности
заплатите изостават спрямо ръста на производителността на труда. При производството на компютри
и комуникационни системи
ръстът на производителността е 32 процента. В
същото време заетите
намаляват, а заплатите
се покачват само със 7,4

на сто.
От КНСБ подчертават,
че са необходими нови политики по доходите. Предлага
се минималната заплата
през следващата година да

бъде 400 лева, което ще е
половината от средната
заплата за страната, както и да се приеме необлагаем минимум от 500 лева.

гр. Тутракан

Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

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

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“ - найвисоката 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
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ХОБИ
СМЯХ

- Докторе, много ли е сериозно? - пита един пациент.
- На колко си години? - пита лекарят.
- Скоро ще навърша 30.
- А-а, няма, няма! - отговаря докторът.

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

Двама човекоядци седят край огъня. Единият се обръща към другия: ПРОДАВАМ запазен разтегателен диван. Цена - 100 лв.
За справки: GSM 0895 425 453
- Никога не съм срещал човек, който да не ми харесва.
Дете пита таткото: - Тате, тате, а как разговарят змиите?
След минута размисъл бащата се обръща към тъщата:
- Обясни на детето де! Иска да се научи!
Дядо Христо и баба Пена след вечеря си лягат. Баба Пена:
- Христо, къпана съм!
Дядо Христо: - Завий се да не настинеш...
Някаква дама отишла в оръжейния магазин да си купува пистолет.
- За защита ли, госпожо? - попитал я продавачът.
- Не, за защитата ще си наема адвокат.
Момчетата от 3"а" клас пишат на момичетата от 3"б" клас:
- Хайде след часовете в парка да се целуваме!
Момичетата отговарят: - Ако е само за това - пишете на 1"а" клас!
- Разправят, че имаш много мързелив петел. Вярно ли е?
- Вярно е. Когато петелът на съседите кукурига, моят само кима с
глава в знак на съгласие.
Влиза един наркоман в ресторант. Идва сервитъорът:
- Добър вечер! Какво ще желаете?
- А какво предлагате? - пита нашият.
- Ми... готвачът има свински уши, пилешки крилца, жабешки бутчета,
краве виме, козя главичка.....
- `Бах ти изрода...
В затвора пристига прясно осъден затворник. Надзирателят му връчва
затворническото облекло и му посочва една врата:
- Трябва да се изкъпеш.
- Откъде накъде? – протестира затворникът. – Това го нямаше в
присъдата!
Журналист съобщава по телефона от съда:
- Обвиняемият бе осъден на доживотен затвор. При това му се зачитат
192 дни арест от предварителното следствие.

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

31.07- 6.08.2014 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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За безопасни катерушки Краси Костадинов с нова победа
в парка настояват майки
от стр. 1
ɨɫɬɚɧɟɦɛɟɡɧɟɹɉɴɪɡɚɥɤɚɬɚ
ɩɪɟɞɢ ɛɟɲɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ
ɢ ɡɚ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɞɟɰɚ ɫɟɝɚ
ɧɨɜɚɬɚɟɡɚɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɡɚ
ɦɚɥɤɢɞɟɰɚɌɟɡɢɤɨɢɬɨɫɚɧɚ
ɧɹɦɚɤɴɞɟɞɚɫɟɩɴɪɡɚɥɹɬ
Ʉɚɬɨɰɹɥɨɫɬɚɪɢɬɟɥɸɥɤɢɛɹɯɚ
ɦɧɨɝɨɩɨɞɨɛɪɢ
ȿɥɟɧɚɊȺɃɑȿȼȺȿɬɨɦɚɥɤɚɬɚɡɚɜɬɨɪɢɩɴɬɩɚɞɚɇɹɦɚ
ɡɚ ɤɴɞɟ ɞɚ ɫɟ ɞɴɪɠɢ ɋɚɦɨ
ɡɚ ɫɢɧɞɠɢɪɚ ɨɬɡɚɞ ɧɹɦɚ
ɨɛɥɟɝɚɥɤɢ ɋɬɚɪɢɬɟ ɥɸɥɤɢ ɢ
ɩɴɪɡɚɥɤɢ ɩɨ ɧɢ ɯɚɪɟɫɜɚɯɚ

ɇɚ ɩɴɪɡɚɥɤɚɬɚ ɤɨɹɬɨ ɟ ɤɴɦ
ɤɪɚɹɧɚɩɚɪɤɚɞɴɫɤɢɬɟɤɨɢɬɨ
ɫɚɫɥɨɠɟɧɢɫɚɦɧɨɝɨɬɟɫɧɢɢ
ɩɚɞɚɬɞɟɰɚɬɚ
ɂɪɟɧɚ ȽȿɈɊȽɂȿȼȺ ɇɟ
ɫɴɦ ɞɨɜɨɥɧɚ ɡɚɳɨɬɨ ɡɚ ɧɚɲɢɬɟ ɞɟɰɚ ɧɚ ɩɨ ɝɨɞɢɧɤɚ ɜ
ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɹɦɚ ɧɢɳɨ ɜ ɬɨɡɢ
ɩɚɪɤɈɫɜɟɧɬɨɜɚɩɨɞɩɴɪɡɚɥɤɢɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɟɝɭɦɢɪɚɧɨɚ

ɧɟ ɤɚɬɨ ɫɟɝɚ ɜ ɤɚɥ ɞɚ ɟ ɩɴɪɡɚɥɤɚɬɚɇɟɤɚɢɬɨɡɢɩɚɪɤɞɚ
ɟɤɚɬɨɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɩɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɫɬɚɧɞɚɪɬɌɚɦɧɹɦɚ
ɯɨɪɚɚɢɦɚɜɫɢɱɤɨɡɚɞɟɰɚɬɚ

ȻɢɫɬɪɚȻɈɇȿȼȺȺɛɫɨɥɸɬɧɨɩɪɨɬɢɜɧɨɜɢɬɟɥɸɥɤɢɫɴɦ
ɋɬɚɪɚɬɚɩɴɪɡɚɥɤɚɛɟɲɟɩɨɯɭɛɚɜɚɌɭɤɫɴɦɜɢɠɞɚɥɚɞɟɰɚɬɚ
ɤɚɤɩɚɞɚɬɢɨɬɥɸɥɤɢɬɟɧɹɦɚɬ
ɨɛɥɟɝɚɥɤɚɈɬɤɚɤɬɨɫɚɧɨɜɢɬɟ
ɥɸɥɤɢɫɧɚɲɢɬɟɞɟɰɚɟɣɬɭɤ
ɫɢɯɨɞɢɦɩɚɞɚɬɩɨɰɢɦɟɧɬɚ
ɧɨɬɚɦɜɤɚɥɬɚɩɴɤɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɝɢɧɨɫɢɦ
ɂɥɢɚɧɚ ɊȺɐɈȼȺ ɂɡɨɛɳɨ
ɧɟ ɫɴɦ ɞɨɜɨɥɧɚ ɨɬ ɧɨɜɢɬɟ
ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ ɢɡɨɛɳɨ ɧɟ ɫɚ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢ ɂɦɚɦ ɬɪɢ ɞɟɰɚ
ɨɬɞɨɝɨɞɢɧɢɇɢɬɨɟɞɧɨɬɨ

ɧɟ ɦɨɝɚ ɞɚ ɝɨ ɩɭɫɧɚ ɫɚɦɨ ɞɚ
ɝɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚ Ɍɪɹɛɜɚ ɜɢɧɚɝɢ
ɫɩɪɢɞɪɭɠɢɬɟɥɇɢɬɨɧɚɫɬɢɥɤɚɬɚ ɟ ɧɨɪɦɚɥɧɚ ɉɴɪɜɨɬɨ
ɨɛɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɩɚɪɤɚ ɧɚɢɫɬɢɧɚɛɟɫɩɨɥɭɱɥɢɜɨ±ɬɟɪɟɧɴɬ
ɨɤɨɥɨɩɴɪɡɚɥɤɚɬɚɟɝɭɦɢɪɚɧɢ
ɬɚɦɦɨɝɚɞɚɫɢɩɭɫɧɚɞɟɰɚɬɚ
ɫɴɜɫɟɦ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɧɨ ɬɟɡɢ
ɥɸɥɤɢɫɚɡɚɦɧɨɝɨɩɨɝɨɥɟɦɢ

ɜɴɡɪɚɫɬɢ ɂ ɢɡɨɛɳɨ ɜɟɱɟ
ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɦ ɞɚ ɢɞɜɚɦ ɜ
ɩɚɪɤɚɉɨɞɟɰɚɧɚɥɸɥɤɚ
ɚɛɫɭɪɞɧɨɟ
ɄɪɟɦɟɧɚɆȺɊɂɇɈȼȺȾɴɳɟɪɹɦɢɟɧɚɝɇɟɦɨɠɟ

ɞɚɫɟɥɸɥɟɟɧɹɦɚɲɚɧɫɇɚ
ɩɴɪɡɚɥɤɚɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɤɚɱɢ  ɧɢ ɧɚ ɟɞɧɚɬɚ ɧɢ ɧɚ
ɞɪɭɝɚɬɚ ɇɚ ɨɯɥɸɜɚ ɫɟ ɟ ɡɚɥɸɥɹɥɚɢɟɩɚɞɧɚɥɚɇɟɡɧɚɦ
ɤɨɣ ɝɢ ɟ ɢɡɛɢɪɚɥ ɬɟɡɢ ɧɟɳɚ
ɧɨɹɜɧɨɧɹɦɚɦɚɥɤɢɞɟɰɚɢɥɢ
ɧɟɟɫɬɴɩɜɚɥɜɩɚɪɤɚȾɨɥɧɢɹɬ
ɩɚɪɤɟɪɚɡɤɨɲɟɧɫɩɨɪɧɹɦɚ
ɇɨɬɚɦɧɹɦɚɫɹɧɤɚɚɢɧɟɦɨɠɟɦɞɚɫɢɩɨɡɜɨɥɢɦɞɚɯɨɞɢɦ
ɬɚɦ ɞɟɰɚɬɚ ɫɚ ɝɥɚɜɧɨ ɬɭɤ
ɋɬɚɪɢɬɟ ɥɸɥɤɢ ɛɹɯɚ ɜ ɩɴɬɢ
ɩɨɞɨɛɪɢȾɚɧɟɝɨɜɨɪɢɦɱɟɜ
ɩɹɫɴɱɧɢɤɚɩɹɫɴɤɧɹɦɚɚɢɦɚ

ɫɚɦɨɩɪɴɫɬɩɪɚɯɚɫɟɝɚɢɤɚɥ
Ʉɪɢɫɬɢɧɚ ɋɌȿɎȺɇɈȼȺ
Ʉɚɬɨɪɨɞɢɬɟɥɫɴɦɜɴɡɦɭɬɟɧɚ
ɤɨɥɤɨ ɧɟɨɛɦɢɫɥɟɧɢ ɡɚɫɬɪɚɲɚɜɚɳɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɞɟɰɚɬɚɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɫɚɩɨɫɬɚɜɟɧɢɜɩɚɪɤɚ
ɇɚ ɩɨɪɚɡɥɢɱɧɨ ɦɧɟɧɢɟ ɨɬ
ɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɦɚɣɤɢɛɟɆɚɪɢɧɟɥɚ ȺɌȺɇȺɋɈȼȺȽɊɂɐɂɍɋ
Ɂɧɚɹɱɟɢɦɚɦɧɨɝɨɨɩɥɚɤɜɚɧɢɹ ɨɬ ɦɚɣɤɢɬɟ ɜ ɩɚɪɤɚ Ⱥɡ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɧɟɝɢɧɚɦɢɪɚɦɬɨɥɤɨɜɚɥɨɲɢɬɟɡɢɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ
ɤɨɥɤɨɬɨɜɫɢɱɤɢɝɢɨɩɥɸɜɚɬɇɟ
ɡɧɚɦɡɚɳɨɧɨɩɨɧɟɠɟɧɢɟɧɟ
ɠɢɜɟɟɦ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɦɨɝɚ ɞɚ
ɤɚɠɚɱɟɞɨɥɭɝɨɪɟɧɚɜɫɹɤɴɞɟ
ɫɚɬɚɤɢɜɚ
Ɇɨɟɬɨɞɟɬɟɟɧɚɝɨɞɢɧɢɢ
ɦɟɫɟɰɚɢɦɢɫɥɹɱɟɝɨɭɫɬɪɨɣɜɚɬ ɥɸɥɤɢɬɟ ɢ ɩɴɪɡɚɥɤɢɬɟ
Ƚɥɟɞɚɦɱɟɫɟɡɚɛɚɜɥɹɜɚɬɚɦ
ɧɚ ɥɸɥɤɢɬɟ ɇɚ ɩɴɪɡɚɥɤɚɬɚ
ɦɢɫɥɹ ɱɟ ɬɟɡɢ ɫɬɴɩɚɥɚ ɦɨɠɟɲɟɞɚɫɚɩɨɪɚɡɥɢɱɧɢɫɟɝɚ
ɝɢɧɚɦɢɪɚɦɡɚɦɚɥɤɨɨɩɚɫɧɢ
Ⱦɧɟɫ ɫɟ ɭɞɚɪɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɧɚ ɬɟɡɢ ɫɬɴɥɛɢ ɑɚɤ ɬɨɥɤɨɜɚ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟ ɜɢɠɞɚɦ ɱɟ ɧɹɦɚɥɨɫɟɞɚɥɤɢɨɛɥɟɝɚɥɤɢɇɟ
ɟɬɨɥɤɨɜɚɡɥɟɫɩɨɪɟɞɦɟɧɇɨ
ɜɫɟɤɢ ɫɟ ɨɩɥɚɤɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨ
Ʌɸɥɤɢɬɟ ɳɟɥɢ ɞɚ ɫɟ ɫɤɴɫɚɬ
ɧɨɢɞɪɭɝɢɬɟɥɸɥɤɢɦɨɝɚɬɞɚɝɢ
ɫɤɴɫɚɬɢɞɚɝɢɫɱɭɩɹɬ«
Ɍɚɤɚɨɬɜɚɪɹɦɟɫɤɨɛɚɡɚɳɨ-

а силното международно състезание по
канадска борба A1
Russian Open, което се проведе през миналия уикенд в
руската столица Москва,
многократният световен
и европейски шампион Красимир Костадинов спечели
първо място в категория
до 100 кг на лява ръка. В
абсолютната категория на
същата ръка той остана

седми.
В това състезание Краси
не участва в надпреварата
на дясна ръка, за да запази
силите си за абсолютната
категория.
„Като цяло от лявата
ръка съм много доволен,
сподели той за читателите на в. „Тутракански
глас”. В абсолютната категория бях в доста тежка
подгрупа и направих два

много тежки мача, които
спечелих Но те ми изцедиха
силите…”
Сега шампионът ще си
даде малко почивка, след
което започват упорити
тренировки за предстоящото световно първенство. То ще се проведе в
средата на м.септември и
негов домакин и Литва.

ɬɨ ɫɬɢɝɚɦɟ ɞɨ ɨɧɹ ɦɨɦɟɧɬ ɜ
ɤɨɣɬɨɫɟɩɢɬɚɦɟɚɡɚɳɨɬɨɥɤɨɜɚɛɴɪɡɨɜɫɢɱɤɨɜɩɚɪɤɚɫɟ
ɬɪɨɲɢɂɧɟɫɚɦɨɜɬɨɡɢɩɚɪɤ
ɇɹɦɚ ɢ ɝɨɞɢɧɚ ɨɬɤɚɤɬɨ ɧɚ
ɬɟɪɟɧɚ ɧɚɪɟɱɟɧ Äɀɚɛɟɲɤɢ
ɝɶɨɥ´ ɛɟ ɨɮɨɪɦɟɧ ɩɚɪɤ ɫ
ɞɟɬɫɤɢ ɤɴɬ ɫ ɱɭɞɟɫɧɢ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹȾɚɧɢɟɥɚɂɜɚɧɨɜɚɤɨɹɬɨɠɢɜɟɟɬɚɦɪɚɡɤɚɡɜɚÄɌɚɦ
ɜɟɱɟɧɹɦɚɥɸɥɤɢȾɴɪɜɟɧɚɬɚ
ɱɚɫɬ ɨɬ ɩɴɪɡɚɥɤɚɬɚ ɥɢɩɫɜɚ
Ⱦɨ ɩɹɫɴɱɧɢɤɚ ɢɦɚɲɟ ɦɟɫɬɚ
ɤɨɢɬɨɛɹɯɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɡɚ
ɫɹɞɚɧɟɜɟɱɟɝɢɧɹɦɚɡɚɳɨɬɨ
ɫɚɫɱɭɩɟɧɢȾɴɫɤɢɬɟɡɚɫɹɞɚɧɟ
ɢɬɹɯɜɟɱɟɝɢɧɹɦɚȺɡɦɢɫɥɹ
ɱɟ ɨɬ ɬɨɜɚ ɬɪɨɲɟɧɟ ɟ ɨɬ ɩɨ
ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɞɟɰɚ Ɉɬ ɞɨɫɬɚ ɩɨ
ɝɨɥɟɦɢɞɟɰɚɤɨɢɬɨɢɞɜɚɬɬɚɦ
ɋɟɝɚ ɧɹɦɚ ɤɪɭɲɤɢ Ⱦɟɰɚɬɚ
ɧɟɡɧɚɦɛɟɡɤɨɧɬɪɨɥɧɢɥɢɫɚ
ɤɚɤɜɢɫɚɧɨɩɪɨɫɬɨɟɭɠɚɫɧɨ
ɤɚɤɜɨɬɨɟɨɫɬɚɧɚɥɨɇɹɦɚɝɨɞɢɧɚɚɬɚɦɜɟɱɟɩɨɱɬɢɧɢɳɨ
ɧɹɦɚȼɫɢɱɤɨɟɫɱɭɩɟɧɨ´
ȼɪɴɳɚɣɤɢ ɫɟ ɤɴɦ ɬɟɦɚɬɚ
ɡɚɧɟɞɨɜɨɥɫɬɜɨɬɨɧɚɦɚɣɤɢɬɟ
ɨɬ ɞɟɬɫɤɢɬɟ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ ɜ
ɩɚɪɤ Äɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ´ ɩɨɬɴɪɫɢɯɦɟ ɨɬɝɨɜɨɪ ɨɬ ɪɟɫɨɪɧɢɹ
ɡɚɦɤɦɟɬɆɢɥɟɧɆȺɊɂɇɈȼ
ɤɨɣɬɨɢɧɮɨɪɦɢɪɚɱɟɧɨɜɢɬɟ
ɩɪɢɞɨɛɢɜɤɢɫɚɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɨɬ ɞɚɪɟɧɢɹ ± ɨɬ ɦɨɛɢɥɧɢɹ
ɨɩɟɪɚɬɨɪ ȼɢɜɚɤɨɦ ɚ ɩɴɪɡɚɥɤɚɬɚ ɨɬ ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɨɬ ɪɭɫɟɧɫɤɚɬɚ ɮɢɪɦɚ
ÄɆɟɬɚɥɩɥɚɫɬ ɢɧɠɟɧɟɪɢɧɝ´
Äɉɪɟɞɢɲɧɢɬɟɥɸɥɤɢɢɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɢ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ ɧɟ ɨɬɝɨɜɚɪɹɯɚ ɧɚ ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɢ ɬɨɜɚ
ɧɚɥɨɠɢɬɹɯɧɨɬɨɩɪɟɦɚɯɜɚɧɟ
Ɇɨɧɬɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɫɬɚɧɚɱɪɟɡɫɩɨɧɫɨɪ
ɤɨɟɬɨ ɧɟ ɫɬɪɭɜɚɲɟ ɧɢɳɨ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚɂɧɨɜɢɬɟɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ ɫɴɫ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɨɬɝɨɜɚɪɹɬ
ɧɚ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ ɇɚɢɫɬɢɧɚ
ɫɥɟɞ ɦɨɧɬɚɠɚ ɢɦ ɜɢɞɹɯɦɟ ɢ

ɱɭɯɦɟɛɪɨɠɟɧɢɹɨɬɝɪɚɠɞɚɧɢ
ɢ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɳɟ ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɟ
ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɨɬɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɬɟɡɢ ɧɟɪɟɞɧɨɫɬɢ ɦɚɤɚɪ ɱɟ
ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɬɚ ɩɚɤ ɬɜɴɪɞɹ
ɨɬɝɨɜɚɪɹɬ ɧɚ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ
ɉɴɪɜɨɬɨɤɨɟɬɨɳɟɧɚɩɪɚɜɢɦ
ɟɞɚɫɥɨɠɢɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ
ɬɚɛɟɥɢɤɨɢɬɨɳɟɨɤɚɡɜɚɬɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɬɚɝɪɚɧɢɰɚɧɚɞɟɰɚɬɚ
ɤɨɢɬɨɦɨɝɚɬɞɚɝɢɩɨɥɡɜɚɬɇɟ

ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ɉɬɧɨɫɧɨɧɚɫɬɢɥɤɢɬɟɧɚɢɫɬɢɧɚɩɨɞɧɨɜɢɬɟɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɢɦɚ ɭɞɚɪɨɩɨɝɥɴɳɚɳɢ ɧɚɫɬɢɥɤɢ Ɍɟ ɨɛɚɱɟ
ɫɚ ɫɤɴɩɨ ɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟ ɢ ɡɚ
ɦɨɧɬɚɠɚ ɢɦ ɫɟ ɢɡɢɫɤɜɚ ɛɟɬɨɧɨɜɚ ɧɚɫɬɢɥɤɚ Ⱦɪɭɝ ɜɢɞ
ɭɞɚɪɨɩɨɝɥɴɳɚɳɚ ɧɚɫɬɢɥɤɚ
ɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɫɬɪɟɜɧɚɫɦɟɫɤɚɢɥɢɮɪɚɤɰɢɹɨɬɩɹɫɴɤɢ

ɤɚɡɜɚɦɱɟɡɚɬɨɜɚɫɚɜɢɧɨɜɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɧɨ ɧɚɢɫɬɢɧɚ
ɧɹɤɴɞɟ ɢɦɚ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɞɟɰɚ
ɤɨɢɬɨ ɩɨɥɡɜɚɬ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢ ɡɚ ɩɨɦɚɥɤɢ
ɇɟ ɱɟ ɦɨɠɟɦ ɞɚ ɫɩɪɟɦ ɞɟɰɚɬɚ ɧɨ ɜɫɟ ɩɚɤ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɢɦɚɬɧɹɤɚɤɜɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨɧɚɬɟɡɢ
ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ
ɇɚɢɫɬɢɧɚ ɡɚɛɟɥɹɡɚɯɦɟ
ɱɟ ɟɞɧɨ ɨɬ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɬɚ
ɛɟɲɟ ɢɡɩɴɥɧɟɧɨ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɨ ɢ ɞɧɟɫ ɛɚ  ɸɥɢ 
ɫɴɫ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɬɨɜɚ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɨ Ɂɚ ɜɫɢɱɤɢ ɞɪɭɝɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɴɰɢ ɤɨɢɬɨ ɫɦɟ
ɡɚɛɟɥɹɡɚɥɢ ɳɟ ɜɥɟɡɟɦ ɜɴɜ
ɜɪɴɡɤɚɫɮɢɪɦɚɬɚɢɳɟɜɨɞɢɦ
ɪɚɡɝɨɜɨɪɡɚɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɧɟɧɚ

ɱɚɤɴɥ ɇɚɟɫɟɧ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɪɚɡɨɪɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɝɨɬɜɢ ɡɚ
ɡɚɫɚɠɞɚɧɟɧɚɬɪɟɜɧɚɫɦɟɫɤɚ
ɤɨɹɬɨ ɳɟ ɨɬɝɨɜɚɪɹ ɧɚ ɬɟɡɢ
ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ
Що се отнася до парка
до „Жабешкия гьол”, аз съм
разочарован от отношенията на деца и родители,
изключително вандалско
отношение. Онзи ден дори
минах и видях, че табелата счупена, кошчето ритано, огънато, на люлките
постоянно синджирите се
късат. На самата люлка
седалката е строшена. Не
знам как може да се справим, докато няма чувство
за отговорност наоколо.”

Н

Честит рожден ден
и да почерпят:

30 юли – Рафие РАФЕТ, Спец. АФО, Кметство Листец, община Главиница
31 юли – Борислав ДИМОВ, Директор на Дирекция
„Общинска собственост”, Община Тутракан
1 август – Николай КАЛЧЕВ, ДТФ „Дунавска младост”, НЧ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
1 август – Адем АДЕМ, Общински съветник от ДПС,
ОбС-Тутракан
2 август – Елена АТАНАСОВА, Художествен ръководител на ТФ „Дунавска младост”, НЧ „Н.Й.Вапцаров”,

гр. Тутракан
2 август – Владимир ДИМИТРОВ, Школа по китара,
НЧ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
2 август – Сезан ПОСИ, Общински съветник от ДПС,
ОбС-Тутракан
3 август – Гина ДОЙКОВА, Чистач, ДГС-Тутракан
4 август – Димитър ДИМИТРОВ, гр. Дулово, Фен на
в. „Тутракански глас”
6 август – Татяна ДИМИТРОВА, Гл. специалист,
Община Тутракан.
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