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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 35

Година LIII

11 - 17 септември 2014 г.

Цена 0.60 лв.

Училище, здравей!
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 15 септември, когато започва новата
учебна година, в класните стаи на училищата в
Тутракан и общината ще
влязат 1198 ученици, като
112 от тях ще са първолаци, информира Стефка

Н

Станкова, директор на
дирекция „Хуманитарни
дейности” в общинската
администрация. Общият
брой на учениците в общинските училища е с 47 помалко от миналата учебна
година сочи сравнителната
статистика, а първоклас-

ниците са с 10 повече.
На територията на общината ще работят 4
общински училища – две
средни общообразователни
училища в Тутракан и две
основни училища в селата
Нова Черна и Цар Самуил.
Държавно е училището-ин-

тернат „Христо Ботев” в
с. Варненци.
Най-много паралелки и
ученици в 1-ви клас са сформирани в двете средни училища в Тутракан. Общият
брой на учениците в СОУ
„Христо Ботев” е 540, като
на стр. 3

„Усмивчиците” готови за
новата творческа година
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Благодаря за отношението и
желанието, за това, че бяхте до мен
в това сериозно предизвикателство, каквото е конкурсът „Речни
ноти” – така се обърна директорът
на Общинския център за извънучилищни дейности Доротея Бальовска към децата от Вокална група
„Усмивчица” и техните родители на
импровизирана среща проведена в
края на миналата седмица.
Кратък разбор на участието на
тутраканските деца в конкурса
направи още Бальовска, като не
спести нито един пропуснат или
неизпълнен елемент на сцената. Тя
похвали всички момиченца и момченца от първа възрастова група
за таланта им и наблегна на бъдещата работа по артистичността и
сценичното поведение, което при
всички фестивали и конкурси се
забелязва най-напред от журито.
Отлично впечатление на всички
е направило откриването на конкурса от малкия Хюсеин, изпълнил
на стр. 5

Очаквайте на 15 септември по БНТ:

„Интернатът”
Д

окументалният филм листра, ще бъде излъчен на
„Интернатът” на 15 септември т.г от 22:00
Маргарита Иванова, часа в рубриката „В кадър”.
кореспондент на БНТ в СиНационалната телевизия

Пожелавам на всички
ученици и учители много
здраве, прекрасен и незабравим
първи учебен ден!
А след това - една успешна учебна година
изпълнена с много хубави емоции съчетани с
хиляди детски усмивки!
Да е честит първия учебен ден 15 Септември
с пожелание за знание, мъдрост и любов към
науката!

На добър път!
Кмет на Община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

е подготвила филм за един
от възпитаниците на СПИ
„Христо Ботев”, с. Варненци – Стефан Момчев.
Зрителите ще могат
да проследят житейската
съдба на момчето, което е

част от Интерната.
Анонс към филма и героя
ще можете да видите предварително в централните
новини на БНТ на 15 септември в 20:00 часа.
“ТГ”

Честит първи учебен ден!
Нека е успешна и лека учебната година!
Здраве, късмет, любов и търпение да
имат децата ни!
Да са щастливи
и да имат
желание да учат!

На добър час!
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

Стоян Бонев е новият
областен управител на Силистра
лед като областният
управител на Силистра Насуф Насуф депозира оставка пред Министерския съвет на Република
България във връзка с участието си в кампанията „Парламентарни избори-2014“
в качеството си на председател на Областния съвет
на Движението за права и
свободи, на заседание на
служебното правителство
проведено на 10 септември
е взето решение за назначаване на нов областен управител.
Начело в Силистра застава Стоян Бонев, който в
последните години работи
като началник отдел и главен

С

инспектор в Изпълнителна
агенция „Главна инспекция
по труда” в града.
Магистър е по счетоводство и контрол от Стопанска
академия „Димитър Ценов”Свищов.
Областните управители на
Велико Търново, Разград,
Хасково, Шумен и Кърджали излязоха в отпуск и не
напуснаха постовете си.
Петимата, които са и кандидати за народни представители, отказаха да изпълнят
указанието на служебния
премиер да подадат оставки.
На вчерашното заседание на
кабинета те също са освободени и на техните места са
назначени нови лица. “ТГ”

Честит първи учебен ден!
Желая щастливо детство на нашите деца!
Желая човещина и
търпение на учителите, както и старание
и успехи и на нашите
ученици!
Желая и на нас - търпение към
обучаващите и децата ни!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница
Сейфи САЛИМ, Председател на ОбС-Главиница

2

ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
АНЕЛИЯ КАЛДАРЕВА Е НОВИЯТ ПОМ.-ДИРЕКТОР НА СОУ «Й.
ЙОВКОВ»
От началото на м.септември СОУ «Йордан Йовков» в Тутракан има
назначен нов помощник-директор. Това е главният учител Анелия
Калдарева, която досега бе учител в началния курс.
В ресора на Калдарева е учебната дейност на училището.
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА
Във връзка с повишаване на прозрачността в работата на ОДМВР
–Силистра и предвид подготовката за предстоящите парламентарни
избори, днес 11 септември от 10:00 ч. ще започне пресконференция,
в сградата на ОДМВР.
ПОКАЗНО ЗАНЯТИЕ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ В ТУТРАКАН
По повод Професионалния празник на пожарната безопасност – 14
септември, от РСПБЗН – Тутракан отправят покана към жителите и
гостите на града да присъстват на тяхното показно занятие. То ще
се проведе на 12 септември 2014 г. (петък) от 10:00 часа в Обреден
дом – Тутракан.
ФУТБОЛ
В петия кръг на футболното първенство в Североизточна В група,
ФК „Белица” ще домакинства среща със „Светкавица” на 14 септември
(неделя) от 17:00 часа. Във временното класиране с една победа и с 3
т. „Белица” е на 11-то място.
Продължава есенния полусезон и в ОФГ. В Западната група, досега
са изиграни два кръга. Във втория кръг ФК ”Спортист” (Преславци)
победи с 1:0 ФК „Ботев-1936” (Проф. Иширково) и в следващия кръг
– на 13 септември (събота) от 16:30 ч., ще гостува на ФК „Левски-96”
(Главиница). Юношите на Преславци също постигнаха тотална победа
със 7:3 и в следващия мач от тях се очаква отново победа.
ФК „Заря” (Цар Самуил) загуби срещата при гостуването си на
отбора на Искра – „Добруджа” с 3:2 и в третия кръг ще почива.
Тутраканският „Трансмариска” почива във втория кръг, но на 14
септември (неделя) от 16:00 ч. на свой терен ще срещне отбора на
Айдемир.
КРИМИНАЛЕ
Без материални загуби е пожарът гасен на 4 септември от огнеборците. Горяха сухи треви край Зафирово, където са спасени 4 къщи.
Причината е небрежна работа с открит огън.
Сигнал за извършен опит от М.Д, с. Варненци, за отнемане на чужда
движима вещ – риба, от владението на юридическото лице - собственик на язовир. По случая е регистриран ЗМ.
Поради техническа неизправност е възникнало запалване на трактор
в с. Антимово, в стърнище на слънчоглед. Изгорял е трактора, регистрационния талон и регистрационни табели.
Поради небрежност при боравене с открит огън е възникнал пожар
на сухи треви, листна маса и храсти, извън урбанизираната територия,
без нанесени материални загуби на 8 септември в 12.48 ч. в с. Белица,
а на 9 септември – в 17:38 ч. – в с. Коларово и в 20:54 ч. – в Тутракан.

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

Одобрен е планът на новообразувани
имоти по параграф 4 в град Тутракан
Н

а основание § 4к, ал.
6 ЗСПЗЗ във връзка
с чл. 286, ал. 8 ППЗСПЗЗ е одобрен планът на
новообразуваните имоти
за земите, предоставени
за ползване на граждани
въз основа на актове по

ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚȼɢɭɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟɱHɧɚɝɟɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɜɢɡɚɨɬɝɥɚɜɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚ
ÄɉɪɨɟɤɬɡɚɧɚɜɟɫɢʋɢʋɤɴɦɰɟɯɡɚɦɟɬɚɥɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚɜɫɬɪɨɟɠɫɊɋʋɝ´
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɤɜɚɪɬɚɥ±ɍɉɂɏɏ,ɏɩɨɩɥɚɧɚ
ɡɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɚɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ´Ⱥɧɚȼɟɧɬɭɪɚ´Ⱥ
ȼɢɡɚɬɚɟɢɡɞɚɞɟɧɚɧɚÄȿɆȿɅɉɂȿɋ´ȺȾɝɪɊɭɫɟ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚȼɂɁȺɩɨɞɥɟɠɢɧɚɨɛɠɚɥɜɚɧɟɩɪɟɞȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɫɴɞ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɨɬɁɍɌɱɪɟɡ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟɬɨɢɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

лавна инспекция по
труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП) подготвят
съвместна кампания за
ограничаване на нерегламентираната заетост чрез
полагане на труд на пълен
работен ден при договор
на непълен. От приходната агенция са избрали над
2000 предприятия, в които
голяма част от персонала
е нает на непълен работен
ден и няма икономическа
логика за това. Всяко от
предприятията, селектира-

Г

социацията на европейските журналисти-България най-остро осъжда нападенията
над екипите на БТВ и ТВ7
от последните дни. Насилието над журналисти по
време на изпълнение на
служебните им задължения
е посегателство срещу
интересите на цялото общество. Призоваваме правоохранителните органи
да действат максимално
бързо и твърдо за установяването на вината и на-

А

управител на област Силистра пред Административния съд Силистра в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник", бр.
74 от 5 септември 2014 г.
“ТГ”

ни като рискови, ще получи
писмо, че е поставено под
наблюдение заради рисковете за укриване на данъци и
осигуровки чрез договаряне на по-кратък работен
ден и съответно по-ниско
възнаграждение от реално
получаваното.
В следващите дни всички
2000 рискови предприятия
ще получат предупредителни писма от двете
институции. Ако няма промяна в поведението на
фирмите по отношение
на сключените договори,

ще последват съвместни
проверки на инспекторите
по труда и на данъчните
инспектори.
Установяването на полагане на труд на пълен работен ден при сключен договор на непълен е трудно,
особено без съдействието
на работниците и служителите, които обикновено
отказват такова. В тези
случаи се налагат няколко
последващи проверки, за да
бъде доказано безспорно, че
работникът или служителят редовно полага труд на

пълен работен ден. Очакванията са чрез съвместните
проверки с инспекторите
на НАП ефективността
при доказването на това
нарушение да се увеличи.
От двете ведомства напомнят още на работниците и служителите, че чрез
съгласието си да сключват
писмени трудови договори
за непълен работен ден и
срещу по-ниско от реално
получаването възнаграждение, те губят и социални
права.

“ТГ”

казване на извършителите.
Припомняме, че на 4 септември колегите от БТВ
Росен Цветков и операторът Любен Кацаров бяха
нападнати, докато подготвяха репортаж за телефонни измами в с.Ветово.
Само няколко дни по-късно,
в нощта на 6 срещу 7 септември, този път в Перник,
беше извършено нападение
над оператора от ТВ7
Иван Китанов. Той е бил в
града с колегите си, за да
заснемат разследване за

търговията с наркотици.
Показателно е, че и в
двата случая журналистите разследват престъпни
схеми, които въпреки обществената си опасност,
години наред остават не-

глижирани от държавните
институции. Поздравяваме
колегите за смелостта и
ги призоваваме да не се
отказват от истинската
и смела журналистика.
“ТГ”

Празник на дарованието в третата възраст

„Свирим, пеем и играем, за да не стареем”
Т

утраканското читалище ще организира Празник по повод
Международния ден на възрастните хора – 1 октомври, който ще премине под
надслов „Свирим, пеем и
играем, за да не стареем”.

Според предварителния
регламент, в Празника могат да участват индивидуални участници или групи в
пенсионна възраст, които
могат да участват само с
едно изпълнение.
„Трябва да имате талант,

който искате да споделите
– да свирите, пеете, танцувате, пишете стихове
и друго творческо изпълнение” – уточняват още
организаторите.
Срокът за предварителното записване в двете

библиотеки на Читалището
изтича на 25 септември
т.г.
„Заповядайте! Сцената
е ваша на 1 октомври от
15:00 часа!” – е поканата
към хората в златна възраст от НЧ „Н.Й.Вапцаров”.

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

ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД ЧОВЕЧЕСТВОТО,
ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ХОРАТА

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 63/05.09.2014 год.

2014 г. на областния управител на Силистра
Насуф Насуф.
Жалби срещу одобрения
план на новообразуваните
имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния

Насилието над журналисти е посегателство срещу
интересите на цялото общество

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚȼɢɭɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟɱHɧɚɝɟɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɜɢɡɚɨɬɝɥɚɜɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚ
Äɉɪɨɟɤɬɡɚɩɪɨɦɹɧɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɧɚɟɬɚɠɨɬɯɥɟɛɨɡɚɜɨɞɜɪɢɛɨɩɪɟɪɚɛɨɬɜɚɬɟɥɧɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ´
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɤɜɚɪɬɚɥ±ɍɉɂɏɏɏ,9ɩɨɩɥɚɧɚɡɚ
ɪɟɝɭɥɚɰɢɹɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ ɚɞɪɟɫ ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ ɭɥ ÄȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
ɋɬɚɦɛɨɥɢɣɫɤɢ´ʋ
ȼɢɡɚɬɚ ɟ ɢɡɞɚɞɟɧɚ ɧɚ ÄȻɍɅȽȺɊɂ´ ɈɈȾ ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɭɥÄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚȼɂɁȺɩɨɞɥɟɠɢɧɚɨɛɠɚɥɜɚɧɟɩɪɟɞȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɫɴɞ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɨɬɁɍɌɱɪɟɡ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟɬɨɢɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

§ 4 ЗСПЗЗ, за поземлени
имоти 506.5,506.6, 506.7,
506.9 и 506.10 в местност
Баша по кадастралната
карта и кадастралните
регистри на гр. Тутракан,
става ясно от заповед№
РД-20-54 от 22 август

Започнаха проверки за 4-часовите трудови договори

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 64/05.09.2014 год.

11 -17.09.2014 г.

емята, нашият дом, е една красива синьо бяла топка, погледната от космоса. Третата планета от
Слънцето, тя е най-голямата от вътрешните планети. Земята е единствената планета, на която има
живот, до колкото ни е известно, и на повърхноста, на
която има течаща вода. Земята, нашият дом, третата
планета от слънчевата система и единствената подържаща живот, е на път да бъде разрушена. Главната
причина - хората! Днес хората влияят толкова силно и
бързо върху тези процеси, че скоро могат да настъпят
катастрофални промени за живота на планетата. А
красотата и тайната на природата във всичките й
форми е там където лежи нейното бъдеще и ако ние
го разрушим с дейностите си, разрушаваме живота на
Земята в бъдеще. Околната среда е природата, която
ни заобикаля. Без нея е невъзможно съществуването
на човечеството, затова ние трябва отговорно да се

З

отнасяме към нейното опазване. За да живеем по-добре
трябва да се съобразяваме с нуждите на природата и
да спомагаме за съхраняването й.
Природната среда се състои от резервати, народни
паркове, природни забележителности, зелени зони.
Всички тези места се отличават с изключителна
красота, създадена по естествен път или с добрата
воля, подпомогната от човека, редки видове растения и
животни, места, които напомнят за историята на народа ни. В един съвършен свят всеки би се стремял към
лично здраве и благосъстояние, като в същото време
се бори да опази и здравето на планетата. Разумните
хора осъзнават, че никакви лични облаги не биха могли
да оцелеят дълго в един свят, който е болен, замърсен
и разрушен от същите тези човешки действия.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Училище, здравей!
от стр. 1
първокласниците формират
2 паралелки по 27 ученици
или общо 54 ученици.
В СОУ „Йордан Йовков”
първолаците са общо 35 разпределени също в две
паралелки, а общия брой на
учениците е 500.
Прага на новочерненското училище „Св. Св. Кирил
и Методий” ще прекрачат
общо 96 ученици, като в 1-ви
клас те са 11, а в основното училище в с. Цар Самуил
учениците са 62, от тях
първокласниците – 10.
Готова е транспортната
схема за превозване на учениците през цялата учебна година - от 16 населени места
до двете средищни училища в
Тутракан. Ще пътуват общо
350 ученици. Новите ученически дестинации са до селата
Богданци и Сяново.
Всички училища са кадрово
обезпечени с преподавателски състав. Преди старта
на учебната година текат и
последните назначения.
Учебните заведения са
кадрово обезпечени с достатъчно учители, доставени са
учебници и учебни помагала. Извършени са ремонтни
дейности по освежаване на
класните стаи и кабинети, и
създаване на условия за провеждане на учебни занятия.
Със собствени средства
са ремонтирани две класни
стаи в СОУ "Христо Ботев",
а в училището в с. Нова Черна - пет класни стаи вече
имат нов приветлив вид, благодарение на вложения труд
и дарения на родителите на
децата. Спад се наблюдава и
при децата в детските градини. Общият им брой е 406
или с 23 по-малко в сравнение

Търсиш ли си работа?
Нетуоркс България ООД търси да назначи кабелен техник за
интернет и телевизия в гр. Тутракан.
Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование – предимство техническо;
- Основни познания и интереси в областта на електротехниката,
електрониката, интернет и/или телевизионната техника;
- Сръчност и умения за работа с различни инструменти и измервателна апаратура;
- Възможност за пътувания, работа на открито и при лоши атмосферни условия;
- Готовност за работа в екип и усвояване на нови знания и умения;
- Добри комуникативни умения;
- Компютърна грамотност;
- Шофьорската книжка е предимство,
- Предишен опит на подобна работа е предимство.
За повече информация на тел.:
0885 009 226 – Дамян Найденов
0882 080 215 – Виктория Маринова

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

лище на територията на
община Главиница, което
заедно с трите основни
училища в селата Зафирово,
Сокол и Стефан Караджа
ще отворят врати на 15
септември – в първия учебен ден, за да посрещнат
своите възпитаници.
Общият брой на всички ученици за учебната
2014/2015 г. е 800 разпределени в 48 паралелки, а
първокласниците са 90, информира зам.-кметът Елена
Маркова. Статистиката и
тук сочи спад с 22-ма ученици, но затова пък първокласниците са със 7 повече
от миналата година.
315 малчугани пък ще поСОУ „Васил Левски” е сещават детските градини
единственото средно учив миналата учебна година.
Три са общинските детски
заведения с изнесени групи
в селата. В ЦДГ „Славянка”
са записани общо 140 деца,
като изнесената група е в
с. Нова Черна. В ЦДГ „Патиланчо” с изнесена група
в с. Търновци общия брой
на децата е 130, а в ОДЗ
„Полет” с изнесена група в
с. Цар Самуил – 136.
В понеделник – 15 септември, в 9:00 часа, навсякъде
в общинските и държавни
училища на територията на
община Тутракан ще бъде
открита новата учебна година.

Главиница

Ваканциите през учебната
2014/2015 г.:
Есенна - 31 октомври -2 ноември 2014 г.
Коледна - 24 декември 2014 г. – 4 януари 2015 г.
Зимна – 31 януари – 3 февруари 2015 г.
Пролетна за I-XI клас – 2–13 април 2014 г.
Пролетна за XII клас – 8-13 април 2014 г.

Неучебни дни:

20 май 2015 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
22 май 2015 г. – втори ДЗИ и НВО в VII по
математика
Начало на втория учебен срок на учебната
2014/2015 г. - 4 февруари 2015 г.

в общината.
Освежителни ремонти са
извършени във всички учебни
заведения и детски градини.
Получени са учебниците и
необходимата документация
за старта. Транспортната
схема е готова и пътуващите ученици до средищните
училища ще пътуват спокойно. СОУ „Васил Левски”
в Главиница вече има и
втори автобус за превоз на
учениците. Той е разпределен там след закриването
на основното училище в с.
Листец в края на миналата
учебна година.
Училищата са кадрово
обезпечени и са в пълна
готовност да приемат
учениците.

НАП не изисква данни за
банкови сметки и кредитни
карти по електронна поща
ъв връзка със сигнали
от клиенти на приходната администрация за получени съобщения
по електронната поща, в
които се иска попълване
на банкови данни и информация за кредитни карти,
уточняваме, че служители
на агенцията никога и по
никакъв повод не изискват
банкова информация и данни
за кредитни карти да бъде
попълвана в електронни
форми или изплащана по
електронна поща. Получе-

В

ните от клиентите на НАП
електронни писма в последните часове, в които на
английски език се съобщава
за възстановяване на данък
от 977.93 BGN са най-вероятно опит за измама.
Гражданите, получили
писмо с подобно съдържание могат да се свържат
с НАП за допълнителна информация на телефон 0700
18 700.
НАП е сезирала правоохранителните органи, по
случая тече разследване.

ЗАПОВЕД
№ РД-04-1045/03.09.2014 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка
с чл. 234, чл. 235, ал. 3 от ИК.

ОПРЕДЕЛЯМ:
Секция № 706 – Закусвалня, ул. „Силистра”, № 48 А,
за гласуване на избиратели с увредено зрение или със
затруднения в придвижването на територията на
Община Тутракан.
Пред избирателната секция да се поставят табела
и други обозначителни знаци, на които се отбелязва
и допълнителното й предназначение. Табелите и обозначителните знаци да се поставят на видимо място
и на входа на сградата.
За помощ в изборния ден горепосочените лица могат
да се обърнат за справки на тел. 0866/60621 или на
адрес: гр. Тутракан – Общинска администрация, ул.
„Трансмариска” № 31, ет. 2, стая № 1.
Копие на заповедта да се изпрати на РИК – гр. Силистра за сведение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на Даниела Стоянова Гвоздейкова-Кирякова,
Секретар на Община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с насрочените избори за народни представители на 05.10.2014 г. Общинска администрация Тутракан съобщава, че избиратели с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражнят избирателното си
право в изборното помещение, но желаят да гласуват
с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си
за това до 14 СЕПТЕМВРИ 2014 г. Заявлението следва
да е в писмена форма по образец /Приложение № 17-НС
от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители/, подписано саморъчно
и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до
общинска администрация по постоянен или настоящ
адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес. Към заявлението се
прилага копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в
различни населени места, могат да подадат заявление
за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до
20 СЕПТЕМВРИ 2014 г. Заявлението за гласуване по
настоящ адрес - /Приложение №14-НС от утвърдените
от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни
представители / следва да се подаде пред общинската
администрация, кметството или кметски наместник
по настоящ адрес или чрез електронно заявление през
интернет страницата на общината по настоящ адрес
на лицето.
Приложения №14-НС и №17-НС от утвърдените от
ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители, гражданите могат да получат от Информационния център на Общинска администрация Тутракан.
Същите са публикувани и на интернет страниците на
Община Тутракан.
Срокът за подаване на заявление за отстраняване
на непълноти и грешки в избирателния списък изтича
на 27.09.2014 г.
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Юбилейните градски 30 години отбеляза Главиница

ɉɪɚɡɧɢɱɧɨɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɨɬɤɦɟɬɚɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢ

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 5 септември в Главиница бе истински празник. Малкото градче
бе оживено, настроението
на всички - приповдигнато.
А поводът чудесен – 30-годишен юбилей от обявяването
му за град.
Началото постави тържествената сесия на Общинския съвет свикана от
председателя на местния
парламент Сейфи Салим,
която уважиха специално
поканените бивши кметове
на град Главиница – Димитър Димитров с мандат от
1979 г. до 1988 г., времето,
когато се случва щастливото събитие; Славейко Сяров, Хасан Хасан и Джеват
Яшар. Тук бяха още зам.-областния управител Джанан
Халил, която приветства
от свое име участниците

в Алфатар – Златка Питакова, директорът на дирекция
„Хуманитарни дейности” в
Община Тутракан Стефка
Станкова.
Политическото присъствие на празника бе от председателя на Народната
партия „Свобода и достойнство” и член на Председателския съвет на Реформаторския блок Корман Исмаилов, който приветства присъстващите и от вторият в
листата на Реформаторския
блок в 20-ти многомандатен
избирателен район Силистра – Орхан Кошуджу.
По време на сесията общинските съветници приеха

Н

ɄɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢɜɪɴɱɢ
ɉɨɱɟɬɟɧɡɧɚɤɡɚɩɪɢɧɨɫɜɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

ȻɢɜɲɢɬɟɤɦɟɬɨɜɟɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɋɥɚɜɟɣɤɨɋɹɪɨɜ
ȾɢɦɢɬɴɪȾɢɦɢɬɪɨɜɏɚɫɚɧɏɚɫɚɧɢȾɠɟɜɚɬəɲɚɪ

както тогава се е наричала
длъжността – председател
на селищна система Главиница, по чието време – на 5
септември 1984 г. Главиница
е обявен за град.
Указът е на Държавния съвет, а Главиница става град
– център на селищна система с 23 населени места.

в празника, д-р Константин
Попов - зам.-председател на
ОбС-Силистра, кметът на
Алфатар Йорданка Узунска,
зам.-кметът на Ситово Елисавета Кърова, председателите на Общински съвети в
Тутракан – Данаил Николов,

ския съюз и на Главиница,
съответно под звуците на
химна на страна и Ода на
радостта, която пък е химн
на Европа.
Отец Васил и отец Йордан отслужиха празничен
водосвет, а кметът на
Общината Хюсеин Хамди
поздрави всички с хубавия
празник. Специален поздравителен адрес бе получен
от президента на България
Росен Плевнелиев, от евродепутатите Емил Радев и
Момчил Неков и от много
български общини.
Точно тук пред всички
главиничани, кметът Хюсеин Хамди връчи отличието

„Почетен знак” на Димитър
Димитров, а той от своя
страна освен, че благодари,
разказа интересни моменти
от преди 30 години свързани
с развитието на Главиница и
обявяването й за град.
Първата част на празника
приключи с изпълнения на
танцовия фолклорен състав
„Ритъм”, а вечерта на откритата сцена в центъра
на града хората се насладиха на един великолепен
спектакъл с участието
на Капанския ансамбъл от
Разград и изпълненията на
Румънеца и Енчев. 30-годишният юбилей завърши с
празнични илюминации.

Ɉɬɟɰȼɚɫɢɥɢ
ɨɬɟɰɃɨɪɞɚɧ
ɨɬɫɥɭɠɢɯɚɩɪɚɡɧɢɱɟɧɜɨɞɨɫɜɟɬ

ɄɨɪɦɚɧɂɋɆȺɂɅɈȼɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɇɉɋȾ
ɩɨɡɞɪɚɜɢɝɥɚɜɢɧɢɱɚɧɢ

единодушно предложението
на кмета Хюсеин Хамди с
Почетен знак за принос в
развитието на Главиница
да бъде удостоен Димитър
Димитров – кметът или

Празникът се прехвърли
на площада пред сградата
на Общината, където се бе
събрало населението. Там
бяха издигнати знамената
на България, на Европей-

За празниците в Алфатар, житото и хляба…
Радка СТЕФАНОВА, Библиотекар
НЧ "В. Йорданов”, с. Нова Черна
ри годишнини свързани с Алфатар станаха
добър повод за орга-

Т

низиране на честванията
на 4 септември т.г. Това
са 40-годишнината от
обявяването на Алфатар
за град, 120 години от
основаването на НЧ „Йор-

дан Йовков-1894 г.” и 240
години от преселването на
400 алфатарски семейства
в Олшанка – Украйна.
Празника и тържествената сесия на Общински

съвет-Алфатар уважиха
д-р Димитър Стефанов –
кмет на община Тутракан,
председателят на ОбСТутракан Данаил Николов
и Стефка Станкова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности” в общинската администрация.
След приключване на
официалната част в салона на алфатарското
читалище бе организиран
Празник на житото и хляба
включително и с изпълнения на творчески състави
от Силистренска област
и страната. Групата за
обичаи и народни песни към
читалище „Васил Йорданов”, с. Нова Черна участва в него като пресъздаде
обичая „Месене на хляб за
жътварите” съпроводен с
песни за житото и хляба.
Сръчните новочерненки
участваха в специалната
изложба за изделия приготвени от брашно. Интересни за всички посетители
бяха нашите: обреден хляб
за жътварите, „кирде”
(малки топчици полети със

заливка), „черненки” (малки
питки със сирене), „уляши”
(охлювчета), „лалангички”
(малки питчици от каша
приготвена от брашно,
вода и щипка сол), „фондички” (панделки), „търчилки”
(малки пирожки), подредени
и декорирани с елементи
от жътвата - ръкойка
житни класове, сърп, паламарка, бъкел за вода,
месали и др. Всичко това
ни върна в годините, в които нашите баби ставайки
в ранни зори с радост и
умиление са започвали под-

готовката за месенето и
печенето на хляба, защото
за всички новочерненци
това е най-важното време
през годината - жътвата.
В подготовката са се
включвали всички жени от
семейството - бабата,
свекървата, снахи, етърви,
зълви и деца. Така дъхавият хляб е давал сили и
надежда за жътварите за
добра реколта. Защото
„ден година храни” и „няма
нищо по-голямо от хляба”,
пред който всички се прекланяме.
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Памет за Тутраканската епопея

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщина Тутракан и Историческият музей организираха поредния възпоменателен национален събор на
територията на „Военна гробница
Шуменци 1916 г.“, посветен на
98-ата година от Тутраканската
епопея на Добруджанския фронт.
В него участваха зам.- областните управители Джанан Халил
и Вяра Емилова, представители
на общини от Североизточна
България – от Добруджа и Лудогорието, представители на
политически партии, членове на
неправителствени структури, вкл.
съюзите на офицерите от резерва
и ветераните от войните, както и
много граждани.

О

И тази година в честването
взеха участие представители на
румънската Национална асоциация "Култ към героите" - филиал
Констанца и делегация от побратимената на Тутракан румънска
община Кирнодж водена от зам.кмета Йон Щефан.
Почетният караул бе съставен
от военна част на Военноморските
сили, Мемориалната чета "Таньо
войвода" и представители на
Дружество "Традиция”.
Заупокойна панихида бе отслужена от отец Илия Тонков от
Тутракан, отец Михаил Михайлов
от с. Шуменци и отец Дануц от
Кирнодж.
Основното слово от името на
кмета на общината д-р Димитър

Стефанов произнесе Стефка
Станкова, директор на дирекция
„Хуманитарни дейности“. В него
тя напомни, че пет са войните за
национално обединение на България и Тутраканската епопея е сред
най-драматичните събития по
време на Първата световна война.
Венци на признателност поднесоха представители на държавни
и общински институции, неправителствени организации, училища,
музeи и политически партии.
Какво сочи историята обаче за
Тутраканската битка и Мемориалния комплекс:
„След Междусъюзническата
война и последвалата я Първа
национална катастрофа Южна
Добруджа е включена в пределите
на Кралство Румъния. Румънските власти влагат значителни
средства за укрепяването на
новата гранична линия и за две
години превръщат Тутракан в
една от най-мощните крепости
на р. Дунав.

Ɉɮɢɰɢɚɥɧɢɬɟɥɢɰɚɧɚɬɴɪɠɟɫɬɜɨɬɨ

съпротива на румънците, до от гр. Тутракан.
При Тутракан вечен покой
вечерта предната позиция пада.
На следващия ден настъплението намират над 8000 войници и офицери,
от които 1764 – български.
продължава със същия устрем. В
През 1917 г. признателното
поколение започва изграждането на Мемориален комплекс
с паметник, който е завършен
през1922 г. Паметник–обелиск,
запазен и до днес, на който на
български, немски, румънски и
турски език са изписани думите
”Чест и слава на тия, които знаят
да мрат геройски за техното
отечество”.
През 1996 г. е подета кампания
за изграждане на Алея на славата

с изписване имената за загиналите в битката, с финансовата подкрепа на общините, това високо
патриотично дело е завършено.
През 2002 г. е разработен
проект за пространствено оформление на Мемориал “Военна
гробница-1916 г.”, изграден е
парк, сцена за официалните
чествания, монтирани са на вечен
страж две гаубици “Круп”. През
пролетта на 2007 г. тържествено
е осветен параклис “Свети Георги
Победоносец”.
В момента се разработва нов
проект за разширение на Мемориала с Музеен комплекс.

ȼɟɧɟɰɩɪɟɞɨɛɟɥɢɫɤɚɨɬɉɉȽȿɊȻɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɝɨɞɢɲɧɢɹɬɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɨɜɛɟɱɚɫɬɨɬɜɟɥɨɩɨɯɨɞɚ
ɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɞɨɆɟɦɨɪɢɚɥɧɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ
ɨɬɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɦɭɡɟɣ

На 1 септември 1916 г. България, за да защити националната
си гордост, обявява война на
Румъния. Срещу внушителната
румънска сила е противопоставена част от 3-та българска армия
в състав – Четвъртата Преславска
пехотна дивизия, Първа бригада
от Първа Софийска дивизия и
Дунавски отряд, под общото
командването на ген. Пантелей
Киселов.
Началото на атаката започва
в ранната утрин на 5 септември
1916 г. Въпреки ожесточената

15,30 часа румънският гарнизон
капитулира. В 18 часа ген. Пантелей Киселов влиза в освободения
Тутракан. Българската армия
пленява 450 офицери, 28 000
войници и цялото въоръжение на
противника.
Непосредствено след епичната
битка, командването на IV-та пехотна Преславска дивизия решава
всички убити на бойното поле
български, румънски и немски
воини да бъдат погребани във
форт № 7 на румънската укрепителна линия на крепостта, на 8 км

ȼɟɧɟɰɨɬɢɦɟɬɨɧɚɊɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɢɹɛɥɨɤɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɩɨɞɧɟɫɟɤɚɧɞɢɞɚɬɞɟɩɭɬɚɬɴɬɈɪɯɚɧɄɨɲɭɞɠɭ

„Усмивчиците” готови за
новата творческа година

от стр. 1
като истински артист словата.
Доротея Бальовска информира,
че първият конкурс, на който ще

участва вокална група „Усмивчица” ще бъде през м. февруари. Тя
се надява тогава да участват и с
индивидуални изпълнения. Обеща
и изненади през новата творческа

Диляра Сурай Мехмед. Много съм
щастлива, че децата ни са много
щастливи при г-жа Бальовска!
Радостна съм, че много неща научиха. Моята внучка е от детската
градина тук и просто нямам думи
за това, което постига с тях г-жа
Бальовска.
Илиана РАЦОВА, майка на Ивет:
Много съм доволна и от Доротея
Бальовска, и от Антония Калдарева, и от Анелия Калдарева. Обаче
желая от новата учебна година да
има повече дейности като танци,
мажоретки, защото само с пеене
не става. Трябва да са ни и пораздвижени децата.
Сезен ПОСИ, майка на Хюсеин:
- Аз съм много доволна и от г-жа
Бальовска, и от г-жа Калдарева.
Освен тяхната работа, зависи и от
нас да сме постоянни, да идваме.
Доволна съм и децата са щастливи,
че идват тук. Нека да продължават
в същия дух.
Сайнур ИСМАИЛ: - Аз съм майка
на Нерлин. Групичката, в която пее
година в ОЦИД.
Как възприемат работата с тех- е чудесна. Вече държанието на
ните деца във вокалната група детето е съвсем друго. Даже и да
не са певци и певици на мен ми е
споделиха участници в срещата:
Нурдане МЕХМЕД: - Баба съм на много приятно. Общуването е съв-

сем друго, самото дете се промени.
Славянка ВАЛЕНТИНОВА, майка
на Биляна: - Много съм доволна! Г-жа Бальовска е страхотен
педагог, страхотен учител! Нека
продължават с успехите и с работата! Всичко най-хубаво искам да
им пожелая.
Десислава ДЕНЕВА, майка на
Дара: - Детето се чувства прекрасно, няма търпение да дойде
сряда или петък за репетиция.
Г-жа Бальовска е прекрасен човек
и прекрасен музикален педагог,
тя много добре се държи с тях.
Много ни харесва тук и затова ще
продължаваме да идваме.
Геновева МИТКОВА, майка на
Вероника и Деница: - Възхитена

съм от вокалния педагог! За съжаление се налага да се разделим,
защото децата ще учат във Варна.
Тя там ще ни препоръча вокален
педагог, където да продължат.
Пожелавам успех на децата, които
остават в нейната вокална група.
Десислава ГЕОРГИЕВА, майка на
Пламена: - Много добре се представя дъщеря ми, печелила е няколко конкурса до сега. Насочихме
я тук, защото от детската градина
ни казаха, че много хубаво пее, а и
ние си я знаем от малка. Доволни
сме много от г-жа Бальовска.
Албена ПЕНЧЕВА, майка на
Николета: Насочих я тук, защото
и на нея й харесва и на мен ми
харесва!
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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31, Тел.: 0866/60621, e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org,

ЗАПОВЕД
№ РД-04-924/06.08.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, предвид произвеждане на избори за народни представители на
05.10.2014 г. образувам избирателни секции на територията на Община Тутракан и утвърждавам тяхната
номерация и адрес, както следва:

На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс настоящата заповед да
се обяви публично чрез поставянето на таблото за обявления на община
Тутракан, витрината на Информационния център на Община Тутракан,
прочитането и по радио „Мелодия” Силистра и чрез публикация на
интернет страницата на Община Тутракан.
Заповедта подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването
и пред РИК.
Зам.-кмет на Община Тутракан:
/М. Маринов, съгласно Заповед № РД-07-582/01.08.2014 г. на
кмета на Община Тутракан/
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ХОБИ
СМЯХ

Конят се оплакал на магарето: - Леле, счупват ме от работа! Цял ден и цяла нощ работя - не издържам вече...
Магарето посъветвало коня да пусне писмо с оплакване
до агенция за защита на животните, обаче конят като чул и
отсекъл: - Аааа, не! Тоя, шефът, ако разбере, че мога да пиша,
ще ме фане и в офиса да работя!
Гробар сваля момиче: - Искаш ли да те повозим, ма?
-Ти луд ли си, бе?! С катафалка че ме вози...
-A ма, оуууууу... 'ората умират, да се возат у катафалка!
Моля Ви, пишете на кирилица! Не е все едно: „Пенка отиде
на къра'' и ''Penka otide na kura''.
Женен мъж се оплаква на приятеля си: - Сложих пералня,
изгладих, измих терасите, скапан съм...
Приятелят: - Отиваме ли на мач утре или си неразположен?
''Стани богат'' гостува в малък град. Водещият задава
въпрос: - Каква е любимата поза на жена ви?
Участникът: - Искам да ползвам жокер ''обади се на приятел''.
Водещият: - По-добре ползвай жокер ''помощ от публиката''.
Tаксиджии излизат от една кръчма и единият е обажда:
- Абе Пешо, ти две луни ли виждаш или три на небето?
- Ти коя редица гледаш, горната или долната?
Оптимист и песимист си говорят за положението в страната. Оптимистът, явно вече разочарован, казва:
- Както е тръгнало, май всички ще стигнем до просия.
Песимистът: - Да просим? А от кого?
Среща. Момичето пита:
- А ти някога целувал ли си се преди да си мен?
- Ти пък! Само един път, и то пред хора.
- Пред хора ли? Какво са правили?
- Хората викаха: ''Горчиво!"
Жена забелязва, че мъж настойчиво я гледа повече от
10 минути. Приближава до него и го пита: - Извинете, ще ми
помогнете ли да махна нещо от гърдите си?
- О, Боже! Разбира се! Какво?
- Погледа ви!

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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - 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
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Миден и рибен фест с кметски кулинарии
– ситно накълцани,
предварително сварени калмари, яйце,
галета и чер пипер.
Оформените кюфтенца се пържат в
силно загрято олио
и се поднасят с екзотичен сос от мед,
соев сос и риган.
Тежката задача
да определи победителя в кметското
готвене се падна на
квалитетно жури с
председател Наско
от Б.Т.Р. и членове
– Тончо Токмакчиев
и кметът на Стражица Детелина Борисова. То даде висока
оценка на всяко едно
от трите блюда и в
Ⱦɚɫɥɨɠɢɦɢɡɚɫɬɪɨɣɤɚɧɚɱɨɪɛɚɬɚ крайна сметка първото място бе приа единадесета посъдено и на тримата
редна година Миден участници в кулинарното
и рибен фест събра шоу.
хиляди хора на площада в
За Рибния и миден фест
Каварна, информират от през 2015 година Цонко
черноморската община. В Цонев обеща да подготви
продължение на три дни от книжка - малък рецептурник
5 до 7 септември жители с всички готвени от него
и гости на града имаха през годините уникални
възможността да опитат морски специалитети по
вкусни морски деликатеси,
както и кулинарни изкушения приготвени на живо
от кметовете на Каварна,
Тутракан и Карлово. Кметските блюда включваха
рибена чорба с пет вида
дунавска риба – шаран,
мряна, бяла риба, чига и
сом, подправена със зелено
грозде и лющян - на кмета
на Тутракан д-р Димитър
Стефанов, балканска пъстърва с билки - на кмета на
Карлово Емил Кабаиванов, а
домакинът Цонко Цонев се
представи с кюфтета от
калмари със сладко-кисел
сос. Рецептата не е много
полулярна, по думите на
Цонко Цонев, но е изпитана и спечели симпатиите
на ценителите на гурме
приключенията. Кметът
на Каварна разкри съставките на тези кюфтенца

З

ɀɭɪɨɬɧɚɎɟɫɬɚɞɟɝɭɫɬɢɪɚ
ɢɤɨɦɟɧɬɢɪɚ

време на феста. Освен
рецептите, книгата ще
съдържа и песните, които
са изпълнявани на живо във
фестивалните дни от различни рок групи.
Три дни се вихреше музикална фиеста и въпреки
края на лятото настроението беше горещо. Вокалистът на Hot chocolate - Грег
Банис, дебютира на каварненска сцена и направи едно
невероятно шоу пред препълнения площад в Каварна.
С богатия си репертоар от
музика, включващ парчета

като "Every 1s a Winner", "I
Believe in Love", Love is Life",
"Emma" и др., Грег Банис
взриви жадната за качествена музика публика и остави незабравими спомени.
Заедно с него на сцената
излязоха Румънеца и Енчев,
които изпълниха на живо
общото им парче "You sexy
thing". През първите два
дни от фестивала се изявиха момчетата от Б.Т.Р.,
които представиха песни
от новия си албум, както и
група „Черно фередже“.
ɋɧɢɦɤɢɈɛɳɢɧɚɄɚɜɚɪɧɚ

В сайта www.bgchudesa.com
Гласувайте за крепостта
"Трансмариска" - едно от
чудесата на България!
в секция "Атракции”

ɄɦɟɬɨɜɟɬɟɤɭɥɢɧɚɪɢɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɐɨɧɤɨɐɨɧɟɜɢȿɦɢɥɄɚɛɚɢɜɚɧɨɜ

В Художествената галерия - Силистра
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Вокалистът на Hot
chocolate - Грег Банис

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

Честит рожден ден
и да почерпят:

12 септември – Тодор МИХАЙЛОВ – Техник, Община
14 септември – Мирослав КИРОВ, Работник Гробищен
Тутракан
парк, Тутракан
14 септември – Боянка СТЕФАНОВА, ст. спец. „АТУ”,
16 септември – Иван ТОДОРОВ, Горски стражар,
Община Тутракан
ДГС-Тутракан

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
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Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

