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Да се възстанови длъжността
Инспектор "Растителна защита" в Тутракан
настояват организации на овощарите
Калина ГРЪНЧАРОВА
раншовите организации на овощарите
в България внесоха

Б

Писмо до министъра на
земеделието и храните
Десислава Танева и до
директора на Българската

агенция по безопасност свързани с нормативната
на храните проф. Пламен уредба, отнасяща се до
Моллов, с което апелират земеделските производиза иницииране на промени,
на стр. 3

Народният представител от ГЕРБ
Алтимир Адамов с приемна в Тутракан
а 9 февруари (понеделник) от 10:00 до приемна с граждани в Тутракан в офиса на
12:00 часа народният представител ПП ГЕРБ на ул. "Сава Огнянов" №4.
от ГЕРБ Алтимир Адамов организира

Н

Цена 0.60 лв.
10 февруари - Ден на пчеларя
Дано Св. Харалампий дари пчелите ни с успешно презимуване и пълни магазини с мед!
Пожелавам на всечки пчелари - любители
и професионалисти, здрава и силна
медоносна година!

Честит
празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на община Тутракан

Аптека "Херба - Бойчеви"
срещу Болницата ви
очаква с обновен стайлинг
и атрактивни цени!

Заповядайте!
Работим по Здравна каса
включително и с инсулин!
В събота и неделя също!

По "Път към славата" до "Орфей в Италия"
Алчен ли си за чуждото В
и многото Родопчанинът Алейдин в Тутракан:

губиш и своето,
и малкото
на стр. 7

окален квинтет
„Вива” при Общински
център за извънучилищни дейности направи
своя дебют на конкурса
„Път към славата”, който
се проведе на 31 януари и1
февруари в София.
"В залата на Националното музикално училище
„Любомир Пипков” вокалната формация се представи
на стр. 5

"Арт Пристан" представя...
"Набий пръчка пий вино!" или
"Винария`2015"
Калина ГРЪНЧАРОВА
а първи път в две категории се състезаваха винопроизводителите в тазгодишното издание на "Винария" - Европейско вино
и Директно вино, което се проведе в Тутракан
точно на Трифон Зарезон - 1 февруари.
И ако някой се запита що е Директно вино,
то най-точното определение дава Стефан
Михайлов, енолог във винарна "Младенова изба",
който председателстваше оценяващото жури
на конкурса - "Набий пръчка - пий вино!". За

З

на стр. 5

на стр. 8
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НОВИНИ
ХРАМОВ ПРАЗНИК НА ЦЪРКВАТА В с. ВАРНЕНЦИ
На 10 февруари православната църква отбелязва
деня на Св. Харалампий. Тогава със Света Божествена
Литургия ще бъде отбелязан и храмовия празник на
църквата "Св. Харалампий" в с. Варненци. В празничната служба са поканени да участват Н.В.Пр.Русенският
митрополит Наум, кмета на Тутракан д-р Димитър
Стефанов и общинското ръководство.
По традиция в църквата се освещава новия мед.
В българския народен календар денят се нарича още
Хараланбей, Араланбей, Хараламповден, Чуминден. Според народните представи Св. Харалампий е господар
на болестите, главно на чумата. Празникът се почита предимно в Източна България. Св. Харалампий се
приема и като покровител на пчеларите.
ИЗПЛАЩАТ ПЕНСИИТЕ ОТ 6 ФЕВРУАРИ
Националният осигурителен институт съобщава, че
през месец февруари 2015 г. изплащането на пенсиите
чрез пощенските станции ще започне на 6-ти февруари
(петък) и ще приключи на 20-ти февруари (петък). Изплащането на пенсиите ще бъде извършено съобразно
изготвен график, който ще бъде предварително обявен
във всяка пощенска станция. Преводите на сумите
за февруарските пенсии по сметки на пенсионерите,
които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат
извършени на 6-ти февруари 2015 г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Открита е процедура за възлагане на обществена
поръчка по реда на ЗОП с предмет "Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане НЧ
"Н.Й.Вапцаров-1873 г." в гр. Тутракан" в две обособени
позиции. Първата обособена позиция е "Избор на изпълнител на доставка за оборудване", а втората - "Избор
на изпълнител за доставка на мебели".
Пълен достъп по електронен път до документацията
за участие в процедурата е предоставен на адрес:
www.chitalishte.tutrakan.org
СПОРТ
На 6 февруари (петък) от 15:00 часа във физкултурния салон на СОУ "Христо Ботев" в Тутракан ще бъде
даден стартът на общинския етап на Ученическите
игри,2015 по волейбол.
КРИМИНАЛЕ
18-годишен е пострадал тежко при пътнотранспортно произшествие, станало на 1 февруари около
17:00 часа на входа на Тутракан от посока Русе.
Младежът бил зад волана на лек автомобил „Ауди”, но
загубил управлението и се ударил в крайпътно дърво.
Вследствие на удара водачът е получил множество
наранявания и е настанен за лечение в болнично заведение в Русе. В автомобила не е имало други пътници.
Причините за произшествието се изясняват, образувано е досъдебно производство.
Огнеборци от Тутракан са гасили пожар в комин
на сграда в село Нова Черна на 30 януари около 21:00
часа. Няма материални загуби.
Чрез взломяване на прозорец неизвестно лице е
извършило кражба на 35 кутии цигари от различни
марки, около 40 лв. и радиокасетофон от питейно
заведение в село Варненци в нощта срещу 29 януари.
На адреса е извършен оглед и е образувано досъдебно
производство.
Три лаптопа са откраднати от административна
сграда в Тутракан в нощта срещу 28 януари. Кражбата
е извършена чрез взломяване. Образувано е досъдебно
производство.

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

ПОКАНА
За Обществено обсъждане по проект „Изготвяне на интегриран
план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като
център на агломерационен ареал”
Уважаеми дами и господа,
на 20 февруари /петък/ 2015 г. от 14.00 часа в Заседателната зала в
сградата на Общински съвет - гр. Тутракан, ул. Трансмариска №20 ще
се проведе второ/финално/ обществено обсъждане, което има за цел
да бъде представен Интегрираният план за градско възстановяване
и развитие на град Тутракан.
Ще бъде представен индикативният списък на програмата за
реализация, включващ списък с проектите, бюджет, представляващ
индикативна стойност на необходимия финансов ресурс, възможните
източници и форми за финансиране, план-график за реализация на
проектите, както и индикаторите за наблюдение и оценка на реализацията на интегрирания план.
Общественото обсъждане се провежда в рамките на изпълнение
на проект BG161PO001-5.3.03-0018 „Изготвяне на интегриран план за
градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на
агломерационен ареал” по договор, изпълняван от ДЗЗД «Устойчиво
развитие за Тутракан».
Каним всички жители на град Тутракан да присъстват на общественото обсъждане.
С Вашето активно участие допринасяте за това град Тутракан да
стане един по-привлекателен град за живеене!
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Успешно първо заседание за годината на
Общински съвет-Тутракан
П
рограма за развитие
на читалищната дейност в община Тутракан за 2015 г., Общински
план за младежта и Общински план за действие на
община Тутракан за подкрепа на интеграционните
политики 2015-2020 г. бяха
приети на заседанието на
Общински съвет-Тутракан
проведено на 29 януари.
Общинските съветници

дадоха съгласие Община
Тутракан да кандидатства
с два нови проекта - по
Програмата за морско дело
и рибарство през новия
програмен период ще бъде
внесен проект „Рибарско
пристанище „Трансмарина”
в гр. Тутракан", а по Оперативна програма „Региони в
растеж” - проект „Яхтено
Пристанище „Трансмарина” в гр. Тутракан".

Приет е и отчета за
2014 г. на дейността на
Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните.
Положително е становището на Общинския съвет на предложението на
кмета на Тутракан д-р
Димитър Стефанов за
ползване на абонаментни

карти на преференциални
цени по утвърдените линии
на градския и общинския
транспорт от гражданите на възраст 65 и повече
години.
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост в община
Тутракан за 2015 г. е приета, както и списъкът на
общинските жилища. “ТГ”

Бурна януарска сесия на местния
парламент в Главиница
О
бластният управител на Силистренска
област Стоян Бонев
и неговият заместник
Янка Господинова бяха гости на първото заседание
на 2015-та година на Общински съвет-Главиница.
Сесията започнала в
спокоен работен режим
"зацикли" на трета точка

от дневния ред, когато
трябваше да се разреши
на Община Главиница да
отпусне безлихвен заем
в размер на 41 028,44 лв.
на НЧ "Ведрина-1997", с.
Косара за реализиране
дейностите по спечелен
проект от читалището
финансиран от Европейския фонд по рибарство.
Проектът се нарича "Рибенфест - Косара 2014" и за
неговите цели и дейности
разяснения даде председателят на Читалищното
настоятелство и общински съветник Сениха Неази. Въпреки дискусията
и положителните оценки,
които дадоха за него съ-

ветниците от ЕНП, ГЕРБ
и БСП, при гласуването
парламентаристите от
ДПС бяха непреклонни с
отрицателния си вот.
"Политическо решение",
"Налижават местните
избори", "Мисли се само
за политиката, а не за
доброто на хората" - такива бяха коментарите в

дадената по-късно пауза, в
която всички се надяваха,
че мнението на съветниците от ДПС ще се промени и при прегласуване
на точката ще се вземе
положително решение. Не
се случи. Затова на следващото заседание, което
се очаква да бъде насрочено в първата половина на
м.февруари, тази докладна
записка ще бъде внесена
отново.
По останалите докладни
в дневния ред бяха взети
положителни решения.
Така вече са приети отчет за състоянието на
общинската собственост
и резултатите от ней-

ното управление за 2014
г., годишна програма за
управление и разпореждане
с имоти-общинска собственост за настоящата

тип за деца/младежи без
увреждания”, Наредба за
изменение и допълнение на
Наредба №16 за определяне размера на местните

2015 г. актуализиране на
Годишния план за действие по изпълнението на
Общинската стратегия за
развитие на социалните
услуги в Община Главиница
във връзка с промяна на
наименованието на социалната услуга „Център за
настаняване от семеен

данъци на територията на
община Главиница и няколко разпоредителни сделки
с общински имоти.
Съветниците приеха и
отчет за дейността на
Общински съвет-Главиница и постоянните му
комисии за периода 15
август-18 декември 2014 г.

Висока заболеваемост от остри респираторни заболявания
аболяемостта от
остри респираторни заболявания в Силистренско
остава висока през
последната четвърта
седмица, сочат данни от Регионалната
здравна инспекция в
Силистра. Отчетените стойности от 198
заболели на 10 хиляди
население са над средните за страната, но
са и под стойностите
за обявяване на епидемия от 225/10000,

З

информира д-р Теодора
Начева, директор на
РЗИ-Силистра. Заболелите са предимно в две
възрастови групи, при
които се проследява и
динамика - от 5 до 14
години и от 15 до 29
години. На този етап
все още няма изявени
масови грипоподобни
симптоми, каза д-р Начена. Тя обаче уточни,
че съгласно вирусологичните данни за страната за четвъртата
отчетна седмица, цир-

кулацията като цяло
на грипни вируси се
увеличава. Доказаните
случаи са вече 48.
Според специалистите, картината ще
бъде по ясна към края
на тази седмица, тъй
като първите два дни
са неучебни и е възможно ограничаването на контактите да
доведе до спад в регистрираните случаи на
заболяемост.
С ъ щ е в р е м е н н о в ирусолозите отчитат

и липса на динамика
в разпространението
на вирусния хепатит
А в Дуловско, като за
периода от 24 януари
до днес е регистриран
само един нов случай на
заболяването. Според
д-р Теодора Начева,
предприетите противоепидемични мерки в
детските заведения и
училищата в общината, както и имуно-профилактиката, която
продължава, дават резултат на този етап.
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на
Да се възстанови длъжността Структура
партия АБВ е
Инспектор "Растителна защита" в Тутракан учредена в Тутракан
настояват организации на овощарите Н
от стр. 1 подразделението на БАБХ
в гр.Тутракан работеше
инспектор, съвместяващ
дейностите по растителна
защита и карантина, обслужващ и двете общини.
Освен производителите
на плодове в двете общини има регистрирани
земеделски производители
обработващи около 300
хил. декара земя, производители на зеленчуци,
тютюн и зърнени култури.
Въпреки обещанията на
ръководството на ОДБХ,
че ще се запази бройката
на инспектор "Растителна защита" в Тутракан
след пенсионирането на

тели, отглеждащи овощни
насаждения, информира Димитричка Търпанова, председател на Добруджанския
овощарски съюз.
В писмото е включен
и още един проблем - по
обслужването от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)
на производителите на
плодове на територията
на две общини по поречието на р. Дунав. Иде реч за
община Тутракан и община
Главиница, в които има 260
регистрирани производители на плодове.
"До месец май 2014 г. в

работещият инспектор,
работното място за такъв
инспектор беше трансформирано и за 7 месеца чакане
производителите разбраха,
че инспектор няма да има"
- се казва в писмото.
Според браншовицитеовощари, практически е
невъзможно двама инспектори "Растителна защита"
за цялата област (седем
общини) да извършват цялата дейност по контрол на
ПРЗ, заверки на дневници,
издаване на становища,
уведомителни писма и съвместни проверки. Освен
това е крайно неудобно за
земеделските производите-

ли за всяка заверка на дневници, уведомителни писма
и становища да ходят до
Силистра.
"Производителите на плодове от двете общини,
както и другите земеделски производители настояват да се възстанови
длъжността инспектор
"Растителна защита" в
Тутракан. В града има представителство на БАБХ с
ветеринарни специалности
и специалисти по храните,
но ни е изключително важно
да имаме и агроном инспектор по растителна защита
и карантина" - завършва
писмото.

Не се допуска лов на пернат дивеч на
територията на област Силистра
ъведени са извънредни мерки
във връзка с огнище на „птичи
грип” в страната Извънредни
мерки за сигурност са въведени от страна на Българска агенция по безопасност
на храните във връзка с констатирано
и обявено първично огнище на „птичи
грип“ (H5N1) в с. Константиново,
Област Бургас. Мерките имат за цел
недопускане на разпространението на
вируса сред домашни птици, съобщиха
от пресцентъра на Министерство на
земеделието и храните. Въвеждат се 3
(три) километрова предпазна зона около огнището и 10 (десет) километрова
наблюдавана зона. Предпазната зона
обхваща с. Констатиново, а в наблюдаваната зона влизат следните населени
места: от Община Бургас – гр. Бургас,
кв. Меден Рудник и кв. Горно Езерово,
както и селата Върли Бряг и Димчево;
от Община Камено – с. Черни връх, с.
Полски извор и с. Ливада; от Община

В

Средец – с. Драчево и Дебелт и от Община Созопол – с. Присад. В с. Константиново ще бъдат умъртвени по хуманен
начин всички домашни птици, които
попадат в обявената 3-километрова
предпазна зона. Предстои преброяване,
регистрация и клинични прегледи на
птиците в предпазната и наблюдаваната
зона от страна служителите на Агенцията. От страна на Областната дирекция
по безопасност на храните следва да
унищожат чрез загробване всички
птичи продукти. Помещенията за птици,
оборудването, транспортните средства,
дворовете и улиците в населеното
място е необходимо да се почистват
механично и да бъдат дезинфекцирани
неколкократно. Въвеждат се следните
мерки за сигурност в двете зони: Забрана на търговията и придвижването в и
от предпазната и наблюдаваната зона
на домашни и диви птици, техните яйца
за люпене, както и всички продукти

от птици. Забранява се и търговията
и придвижването на продукти от див
пернат дивеч, предназначени за консумация от хора, както и разселване
на птици за подновяване на дивечовия
запас; Не се допуска изнасянето на
тор, течна екскрементна смес и торова
постеля; Всички транспортни средства,
които влизат или излизат от животновъдните обекти, в които се отглеждат
птици следва да се дезинфекцират.
От страна на Областните дирекции по
безопасност на храните призоват: Собствениците на животновъдни обекти, в
които се отглеждат птици само за лични
нужди да не допускат излизането им
извън дворовете и обектите; Да съхраняват в закрити помещения фуражите
за изхранване; Да създадат условия
за разделно отглеждане на домашни
патици и гъски от други домашни птици
от кокошевия вид. За ограничаване
разпространението на заболяването

а 31 януари привърженици на политическа
партия Алтернатива
за Българско Възраждане
се събраха на работна среща, на която бе учредена
общинска организация на
партията в Тутракан.
В нейната работа взеха участие доц. Христо
Михайлов, народен представител и член на ИБ
на АБВ, Ростислав Павлов - председател на областното ръководство на
АБВ в Силистра, Иванка
Ташева - координатор на
АБВ-Силистра, общинските
съветници д-р Теодор Ива-

Започнаха срещи на районните
полицейски началници с хората
от малките населени места
т края на миналата
седмица са в ход изнесени приемни на началниците на районни управления на МВР в малките и
отдалечените населени места в Силистренска област.
Целта е да се установят
и отстранят причините и
предпоставките, обуславящи
извършването на правонарушения, както и да се подобри
качеството на полицейското обслужване. Освен с
гражданите, полицейските
ръководители осъществяват срещи и с кметовете
и кметските наместници
по места.
Директорът на ОДМВРСилистра Кристиян Петров
е утвърдил графиците за
осъществяване на приемните дни през февруари на
началниците на районни управления в Силистра, Дулово

О

в страната се въвеждат още следните
мерки: Забранява се провеждането на
изложби, пазари или други събирания
на домашни или други птици в цялата
страна; Забранява се достъпът на външни лица, както и любителския риболов
във водоемите и местата, обитавани от
диви мигриращи птици; Привеждане в
изправност на дезинфекционната техника; Не се допуска лов на пернат дивеч
на територията на областите Бургас,
Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Стара
Загора, Ямбол, Търговище, Разград,
Русе и Сливен. Собствениците на животни да наблюдават здравословното
състояние на отглежданите птици и при
промяна или смъртност да уведомят
незабавно ветеринарния си лекар или
кмета на населеното място. Сигнали
могат да се подават на денонощния
телефон на Българската агенция по
безопасност на храните – 0700 122 99.

ȼɚɫɢɥɌɔɊɉȺɇɈȼ

Уважаеми
читатели,
този път от страниците на вестник „Тутракански глас”, си разрешавам да Ви приветствам
с новата 2015 година, с
пожелания за здраве и
добро настроение.
Независимо от многото лични и обществени
неприятности, животът

Тутракан" със заглавия
както следва: ”История
на Тутракан 138-1878 г."
- том 1 и материали към
тази история за същия
период и „История на
Тутракан 1878-1944 г.”
- том 2 с материали за
съответния период.
Издаването на двата
тома „История на Тутракан” изискваше много
дълъг научен труд от
страна на музейните
специалисти под ръководството на своя директор Петър Бойчев.
Обществеността на
града и района високо
оцени този труд и го
награди по достойнство
със своето вечно признание. Днес, в дома
на всеки интелектуалец от града, района и
навсякъде, където има
тутраканци в страната
и чужбина, „Историята
на Тутракан” е вечната
връзка с миналото на
родния град.
Използвам случая, да
поздравя съставителите на тази ценна до-

и Тутракан.
Графикът за РУ-Тутракан
предвижда изнесени приемни да има на 6 февруари от
10:00 часа за хората от Долно Ряхово и Малък Преславец.
Там с общинските власти и
гражданите ще разговаря
Тенур Ресул – началник на
Полицейски участък – Главиница. На 10 февруари в Главиница той ще проведе среща
с общинското ръководство
и всички кметове и кметски
наместници в общината.
На 4 февруари такава среща премина с жителите на
село Сокол
Сигурността в малките
населени места бе тема на
обсъждане и на проведената
в края на януари среща на
директора на ОДМВР-Силистра Кристиян Петров и
областния управител Стоян
Бонев.
“ТГ”

“ТГ”

По течението на реката, животът продължава...
продължава и всички ние
трябва да сме съпричастни на събитията
и да не сме пасивни, за
да имаме основанието,
след време, да кажем:
”Извинете, но този свят
е и мой”.
За какво става дума?
Този месец, по инициатива на заинтересувани
граждани, във вестника стартира рубриката
"Какво знаем за нашия
град?”.
Историческият музей
в Тутракан започна набирането на материали
и документи за развитието на града ни и района
през периода 1944-1989
г. за създаването на
следващия том 3-ти на
„История на Тутракан".
Тази дейност, драги
читатели, е изконно задължение на историците
и археолозите от нашия
музей в сътрудничество
със съответните институции в страната.
Досега Исторически музей-Тутракан е издал два
тома от "Историята на

ɊɭɦɹɧɚɄȺɉɂɇɑȿȼȺ

нов и Димитър Караджов
от ОбС-Силистра.
За председател единодушно бе избрана Румяна
Капинчева.
“ТГ”

кументална история и
им пожелая със същия
устрем да работят и за
създаването на 3-я том.
Имената на авторите
са подредени така в книгата - Петър Тодоров,
Косьо Пенчиков, Благовест Няголов, Володя
Милачков, Петър Бойчев.
Уважаеми читатели,
аз съм един от Вас наблюдател на събитията, но не равнодушен.
Моля, за вашето участие при набирането на
материали и документи
необходими за изготвяне на следващия том
на „Историята на Тутракан”. Това ще е чест
и достойнство за нас.
Музейните специалисти
са започнали да работят
по проблема - да им помогнем!
Аз, в сферата на моята някогашна дейност
в транспорта и селското стопанство, ще
изпращам материалите
в Музея, а във вестник
„Тутракански глас" - резюмета на материалите.

Нищо няма да е материал с „продължение", за
да има някаква взаимна
връзка. Моля, Ви за съдействие.
Не съм се отказал и от
поезията. Подготвям издаването на стихосбирка, която в следващите
месеци с подкрепата на
благородни спонсори ще
бъде издадена, да е живот и здраве. Имам за
издаване редица разкази
и пътеписи.
Започнах подготовката на семейна повест
„Съдбата на седемнадесетгодишните роднини".
Нещо да подскажа. Някои
от тях въобще не са се
виждали „на живо”, но на
снимките всички са на
по 17 години. Тук съм и
аз, и моят внук, дъщеря
ми Лиляна, съпругата
ми Галина, нейната майка. От всички петима
”герои” са живи само
мъжете Дядо и Внукът
Влади, другите ги няма.
А на снимките са на по
седемнадесет години...
Васил ТЪРПАНОВ

Богослов
/за Трифон Зарезан/
Нека във лозята,
грозде да едрее,
нека в домовете,
вино да се лее.
Нека във сърца ни,
обич да гори,
нека да сме здрави,
в идните ни дни.
В чашите ни бели,
вино да искри,
да сме все засмени,
с грейнали очи.
Нека да живеем,
в сговор, доброта,
песен да запеем,
с весели лица.
Да живеем дружно,
с обич във сърца,
О, Бакхус-Дионисе,
ела при нас седни,
Наздравица вдигни.
Трифон-Зарезане,
Благослов ни дай
и живот и здраве,
ти ни пожелай!
Галина ПЕТРОВА
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с. Косара, община Главиница:

Малко село - голямо Читалище!
Предстои реализацията на проект
"Рибен фест - Косара 2014", финансиран с
европейски средства
Сениха НЕАЗИ,
Председател на Читалищно
настоятелство,
НЧ "Ведрина 1997”, с.Косара
о брой население село Косара, част от Главинишка
община, е малобройно,
но с будни и съзнателни граждани,
които са се примирили с мисълта
от десетилетия, че откакто не
съществува училище и детска

За първи път през изминалата
година читалището отваря врати
и за две школи (първите по рода
си в историята на организацията и
втори на територията на цялата община) – „Школа по изобразително
и приложно изкуство" и „Школа по
танцово изкуство”, чиято основна
цел е привличането на подрастващите, които са ограничени в избора си на извънучилищни форми
на работа, както и възпитаването

вокална група, диплом за участие
на индивидуални изпълнители; VI
Национален събор на читалищата
"Бяла`2014" – Спечелени Грамота
и статуетка, Диплом за участие
на детски танцов състав. От 26 до
29 юни участие с женска вокална
група.
И още участия - в Регионален
конкурс „Златна есен” с.Зафирово
- спечелени 5 Грамоти с Първи
места в различни възрастови
групи; ХI национален
конкурс „Златна есенплодовете на есента”,
Севлиево - спечелено II място, Грамота
и Специална грамота
за участие и отлично
представяне на НЧ „ВЕДРИНА 1997” с. Косара;
Общински преглед на
художествената самодейност Раздел "Турски
фолклор" на 22.11.2014
г. в с.Звенимир; Грамота за участие и отлично
представяне на „Празника на етносите” за
женска вокална група
и детска танцова група; Национален конкурс „Весела Коледа
за всички", гр.Сливен
- получени 6 Грамоти
ɄɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢɜɪɴɱɜɚɩɨɪɟɞɧɚɬɚɧɚɝɪɚ и медал за участие и
ɞɚɧɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɑɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨɋɟɧɢɯɚɇɟɚɡɢ отлично представяне.
За всичките си местни,
градина в населеното им място, на любов към местните традиции, общински и национални участия
Читалището е единственото кул- бит и култура.
за 2014 г. НЧ „ВЕДРИНА 1997”,
турно-образователно средище
Те са повод за гордост на мест- с.Косара има общо 35 грамоти и
за тях. То допринася много за ното население чрез своите из- дипломи, 3 медала, 2 статуетки и
просвещаването на жителите в яви и заслужени награди, които много Поздравителни адреси.
определени области на местния са не малко на бой, а именно:
Читалището изразява своята
бит и традиции, науката, литера- Национален конкурс за детска благодарност на творческите
турата, танците, фолклора и т. н. рисунка „Сладкопойна чучулига" ръководители на школите и груС други думи то се е превърнало - гр.Бургас; Национален конкурс пите – Лорета Станева, Димитър
в „Културно-информационен цен- за рисунка „Рецептите на баба” Джамбазов, Пенка Димитрова и
тър” на всички - от 7 до 77-годишна - гр.София; Национален конкурс Шенол Ибрям. Освен тези лица
възраст.
„Гатанка ще ти задам” – гр.София; благодарност заслужават и Нювит
Стъпка по стъпка, Народно чита- Участие в VI национален конкурс в Юсуф – Кметски наместник на
лище „Ведрина 1997“ преодолява Шумен „Мадарски конник” – раз- с.Косара, Гинка Гатева – Председапредизвикателствата на времето, дел Декоративно приложно изку- тел на ЗК „Косара-92” и, разбира
за да се утвърди като съвременна ство и спечелено I място, Грамота се, ръководството на Общинска
институция в новите условия. Чи- и златен медал; ХI Национален администрация на гр. Главиница,
талището търси своето място в бъ- конкурс „Казанлъшка роза" на тема които също са доказали своята
дещето, с нов облик, използване на „Приказка за розата" - спечелено II навременна подкрепа към оргасъвременни и модерни средства, място, Диплом и сребърен медал; низацията.
базирайки цялостната дейност на „Празник на водните лилии” Читалището е утвърдило и своноваторство, професионализъм и с.Малък Преславец с рисунки в ите социални функции, като е
нетрадиционни форми на изяви. конкурса "Природата на Малък похвално, че ежегодно се включС многостранните си дейности Преславец" със спечелени I, II и ва в Национална кампания „Да
през изминалата 2014 г. то под- III място в различни възрастови почистим България за един ден”.
държа два прекрасни любителски групи, 9 свидетелства за участие, Чрез подобни дейности освен
състави – женска вокална група 3 Грамоти за отлично представяне съпричастност, читалищните дей„Косарки” (съществуваща от 2001 и класиране; Общински преглед ци доказват и своите обединени
г.) и детска танцова група „Косар- на художествената самодейност, усилия за подобряването на жиски ритми” (създадена през 2014 Раздел "Български фолклор" на тейската среда.
г.) за изпълнение на песни и танци 14.06.2014 г. в М. Преславец –
Една от основните функции
от българския и турски фолклор. Диплом за участие на женската и цели през последните някол-

П

ко години на организацията се
концентрират по отношение на
предимствата на европейски програми, които дават поле за изява
на всички традиционни и нетрадиционни форми на изкуство и
култура. Ръководството на читалището е проявило ентусиазъм
за привличане на допълнителен
финансов ресурс за реализирането

ȿɛɪɭȿɊɄɂɇ

на своите идеи за създаване на
по-добра работна среда и подпомагане на своето средище.
Читалището работи активно
за реализиране своите проектни
идеи и подпомага чрез дейността си местното население, чрез
различните мерки за осигуряване
на заетост, където само миналата
година за усвоени над 10 хил.
лв. за трайно безработни лица.
Продължава да се работи и през
настоящата година в тази насока.
През последните години читалището е привличало финанси
и за реализирането на проект за
озеленяване и облагородяване на
парково пространство по програма „За чиста околна среда” към
МОСВ. Благодарение на средствата
от там пустееща част от централната част на селището е превърнато в
среда за отдих и отмора на малки
и големи.
Немалка е и подкрепата на
Министерството на културата към
организацията. Чрез мотивираните
си писма за дейностите, които се
извършват през годините, читалището е успяло да се пребори
с хиляди други в страната и чрез
това е спомогнало увеличаване на

финансите. По настоящем финансовият план се е увеличил с два
пъти и половина за последните две
години. Привлечени са и средства
за подмяна на дограма на сградата,
отпускани са средства за народни
носии, периодични издания и книги, както и компютърна техника.
Основен факт, чрез който може
да се гордее организацията обаче

Периодът на изпълнение на
всички дейности е шест месеца
от датата на подписване на последните договорни отношения с
разплащателния фонд.
Проектът ще завърши своята
дейност, чрез организирането
и провеждането на първия в
историята си концерт „Рибен
фест – Косара`2014”, който ще

е подписаният договор между НЧ
„Ведрина 1997” с.Косара, ИАРА
и МИРГ „Главиница – Тутракан
– Сливо поле” за реализирането
на проект „Рибен фест – Косара
2014”, финансиран от Европейски
фонд по рибарство 2007-2013 г. на
обща стойност 82 056,88 лв.
Проектът „Рибен фест – Косара
2014" е ориенти¬ран към различни
възрастови и социални групи жени, деца, младежи, възрастни
хора, лица с увреждания, и доброволци.
Дейностите, които следва да се
реализират са:
- Създаване на ателие по ръкоделие „Сръчни ръчички”;
- Разкриване на танцова школа
„Лудо младо”;
- Създаване на школа по пеене,
български фолклор „Дунавски
славеи”;
- Създаване на школа по пеене,
турски фолклор „Толерантност”;
- Създаване на школа по изобразително изкуство „Млади таланти”;
- Създаване на ателие „Рибна
кухня”;
- Организиране и провеждане
на концерт „Рибен фест – Косара
2014”, включващ и изложба на рисунки, плетива, ръкоделия, рибни
ястия и гозби;
- Създаване на уебсайт;
- Издаване на информационни
и рекламни материали,
- Доставка на кухненско оборудване.
Целта на проекта е да се създаде допълнителна заетост на
жените чрез диверсифициране
на традициите, поминъка, бита,
обичаите, чрез насърчаване на
туризма, екотуризма, културния
туризъм и други социални услуги,
както и създаване на условия за
по-успешна социална реализация
и интеграция на жените и децата
от рибарската общност, чрез провеждането на активна гражданска,
творческа и културна политика.

промотира Община Главиница,
като атрактивна туристическа
дистинация. Тогава ще се покаже
и изложба на рисунки, плетива и
ръкоделия, където ще се предостави възможност за закупуване
на автентичните произведение и
рисунки, произведени от жените
и децата на селището. На същото
място ще се приготвят и рибни ястия и гозби, ще се популяризират
безбройните начини за приготвяне на риба и рибни продукти.
При сравнително ограничена
инвестиция, този проект цели да
демонстрира ефективност при
повишаване на популярността на
района на национално и международно равнище и историята на
традициите, представено в продукти, сувенири, музика, песни
и танци.
С тези и вече планираните бъдещи дейности НЧ „Ведрина 1997”,
с. Косара утвърждава своята
позиция на културно средище на
селището, което високо оценява
човешкия потенциал във всички
възрасти. Провокира нуждите на
населението чрез своите прогресивни идеи, които от своя страна
движат съвремието.

ȾɠɚɧɫɟɥȽɘɊɋȿɅ
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По "Път към славата" до "Орфей в Италия" Нов успех за Елица
от стр. 1 и представители на БНР
блестящо!" - категоричен е оценяваха изпълнителите.
Вокален квинтет „Вива”
техният музикален ръководител Доротея Бальовска. завоюва Първо място и

Жури от преподаватели
в училището и изявени получи Грамота от Арт
вокални педагози от Музи- център „Кърнолски”, с кокалната академия, както ято се награждава формацията с участие в Осми

международен фестивал на
изкуствата „Орфей в Италия". Той се организира от
Арт Център „Кърнолски”и
е под патронажа на Вицепрезидента на Република
България със съдействието
на Асоциация „I.T.A.C.A” и
Община Йезоло, Венеция,
Италия.
На трето място се класира Мартина Браткова, която се състезава в групата
от 14-18 години с изпълнители, възпитаници на Музикални училища и наградени

от различни телевизионни
музикални формати.
"Благодарим на Община
Тутракан, в лицето на
кмета Димитър Стефанов
и целия му екип, за това,
че отново ни повярваха и
направиха участието ни
възможно. Нашите амбиции
са големи, а тази награда
ни амбицира още повече.
Предстоят ни още участия
в конкурси на всички състави и формации на ОЦИД
през следващите месеци",
заключи Бальовска.

тазгодишното издание на конкурса "Път към славата", който се проведе в столицата участва и
Елица Камбурова от Тутракан. В своята възрастова
група - деца до 10 г., тя завоюва второ място и получи
грамота за участие в Международния музикален фестивал "Орфей в Италия" в Лидо ди Йезоло - Венеция, Италия.
"Сърдечно благодаря на музикалния педагог Наталия
Константинова от Русе, която обучава Еличка и на Читалището в Тутракан за подкрепата!", сподели майката
на малката певица - Антония Камбурова.

В

"Арт Пристан" представя...
ɂɡɤɭɫɬɜɨɬɨ ɧɟ ɟ ɡɚ ɜɫɟɤɢ
ɧɨɪɚɧɨɢɥɢɤɴɫɧɨɜɫɟɤɢɫɬɢ
ɝɚ ɞɨ ɬɚɦ  ɛɹɯɚ ɮɢɧɚɥɧɢɬɟ
ɞɭɦɢɧɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɬ ɩɥɟɧɟɪ
Ⱥɪɬ ɉɪɢɫɬɚɧ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɜ
ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɦ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɝɜɝɪɊɭɫɟɢɫɟɨɪɝɚɧɢ
ɡɢɪɚ ɨɬ ɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨ ɧɚɫɬɨɹ
ɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɋɈɍ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨ
ɬɟɜɫɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɊɭɫɟ
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɡɥɨɠɛɚ ɨɬ ɬɜɨɪɛɢ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɜ,,,ɹɆɟɠ
ɞɭɧɚɪɨɞɟɧɞɟɬɫɤɨɸɧɨ
ɲɟɫɤɢ ɩɥɟɧɟɪ Ⱥɪɬ ɉɪɢɫɬɚɧ
ɛɟɨɬɤɪɢɬɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɤɚɪɬɢɧɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɢɬɜɨɪɛɢɟɧɤɚɭɫɬɢɤɚ ɜɨɫɴɱ
ɧɚɠɢɜɨɩɢɫ ɫɚɟɤɫɩɨɧɢɪɚɧɢɜ
ɡɚɥɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ

Идея за свободното време:

И

Ɍɟ ɫɚ ɞɟɥɨ ɧɚ ɦɥɚɞɢɬɟ
ɯɭɞɨɠɧɢɰɢ ɨɬ ɒɤɨɥɚɬɚ ɩɨ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨ ɢɡɤɭɫɬɜɨ ɤɴɦ
ɈɐɂȾɌɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢ
ɨɬ ɪɭɫɟɧɫɤɢɬɟ ɭɱɢɥɢɳɚ ȺȽ

Клуб по танци в Главиница
Ƚɟɨ Ɇɢɥɟɜ ɆȽ Ȼɚɛɚ Ɍɨɧ ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɬ ɍɱɢɥɢɳɟɬɨ ɩɨ
ɤɚ ɋɈɍȿ ɋɜ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɢɡɤɭɫɬɜɚɬɚɆɚɪɢɧɋɨɪɟɫɤɭɜ
ɎɢɥɨɫɨɮɉɑɋɈɍɅɟɨɧɚɪɞɨ ɪɭɦɴɧɫɤɢɹɝɪɚɞɄɪɚɣɨɜɚ
ɞɚȼɢɧɱɢɇɍɂɉɪɨɮȼɟɫɟ
Ɍɪɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɬɜɨɪɛɢ ɜ
ɤɨɢɬɨ ɟ ɩɨɥɡɜɚɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɟɧɤɚɭɫɬɢɤɚ ɢɥɢ ɜɨɫɴɱɧɚ
ɠɢɜɨɩɢɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ ɒɤɨɥɚ
ȿɧɤɚɭɫɬɢɤɚɨɬȽɚɛɪɨɜɨ
ɂɡɥɨɠɛɚɬɚ ɛɟ ɨɬɤɪɢɬɚ ɨɬ
ɡɚɦɤɦɟɬɚ ɉɟɬɹ Ʉɧɹɡɨɜɚ
ȼɚɫɢɥɟɜɚɢɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɧɚ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɒɤɨɥɚɩɨɢɡɨɛ
ɪɚɡɢɬɟɥɧɨ ɢɡɤɭɫɬɜɨ  Ⱥɭɪɟɥ
ɋɬɨɹɧɨɜ
Ⱦɟɰɚɬɚ ɪɚɛɨɬɹɬ ɩɨ ɜɫɹɤɨ
ɜɪɟɦɟ  ɧɹɦɚ ɪɚɛɨɬɟɧ ɞɟɧ
ɧɹɦɚ ɜɚɤɚɧɰɢɹ ɧɹɦɚ ɩɨɱɢɜ
ɧɢ ɞɧɢ ɧɨ ɫɪɟɳɭ ɬɨɜɚ ɢɦɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧ ɪɟɡɭɥɬɚɬ  ɤɚɡɚ
ɋɬɨɹɧɨɜɋɩɨɪɟɞɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɥɢɧ ɋɬɨɹɧɨɜ ɢ Ɉɍ Ʌɸɛɟɧ ɧɚ ɩɥɟɧɟɪɚ ɜ ɧɟɝɨ ɬɪɹɛɜɚɲɟ
Ʉɚɪɚɜɟɥɨɜ ɤɚɤɬɨ ɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɞɚɭɱɚɫɬɜɚɬɞɟɰɚɧɨɭɫɩɹɯ
ɨɬȽɚɛɪɨɜɨɋɢɥɢɫɬɪɚȼɟɥɢɤɨ ɞɚɢɡɞɟɣɫɬɜɚɦɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɞɚ
ɌɴɪɧɨɜɨɢɊɚɡɝɪɚɞ
ɫɚɇɚɲɢɬɟɭɱɚɫɬɧɢɰɢɛɹɯɚ
Ⱦɟɜɟɬ ɨɬ ɤɚɪɬɢɧɢɬɟ ɫɚ ɧɚ ɧɚɣɦɚɥɤɢɬɟ ɩɨ ɜɴɡɪɚɫɬ ɧɨ
ɭɱɭɞɢɯɚɜɫɢɱɤɢɫɭɦɟɧɢɹɬɚɢ
ɬɚɥɚɧɬɚɫɢ
ɂɦɟɬɨ ɋɢɦɨɧɚ ɟ ɫɢɦɜɨɥ
ɧɚɬɚɥɚɧɬɜɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨɬɨ
ɢɡɤɭɫɬɜɨ ɜ ɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹ
ɝɪɚɞ  ɋɢɦɨɧɚ ɐɨɧɟɜɚ ɋɢ
ɦɨɧɚ Ƀɨɪɞɚɧɨɜɚ ɢ ɋɢɦɨɧɚ
ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɨɜɚ ɫɚ ɭɱɚɫɬɧɢɱ
ɤɢɬɟ ɜ Ⱥɪɬ ɉɪɢɫɬɚɧ ɡɚɟɞɧɨ
ɫȽɟɪɝɚɧɚȻɨɪɢɫɨɜɚ
Ⱥɭɪɟɥ ɋɬɨɹɧɨɜ ɢɧɮɨɪɦɢ
ɪɚ ɨɳɟ ɱɟ ɧɚ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ
ɒɤɨɥɚɬɚɢɦɩɪɟɞɫɬɨɢɫɪɟɳɚ
ɫɦɥɚɞɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɜɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɧɢɹ ɞɢɡɚɣɧ  Ƀɨɪ
ɞɚɧɃɨɪɞɚɧɨɜɨɬȼɌɍɋɜɋɜ
Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ ɤɨɣɬɨ ɳɟ
ɝɢ ɨɛɭɱɢ ɜ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɢɩɪɨɝɪɚɦɢ

ɁɚɩɴɪɜɢɩɴɬɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɫɟɫɮɨɪɦɢɪɚɄɥɭɛɩɨɬɚɧɰɢ
ɋɥɭɱɢ ɫɟ ɩɪɟɡ ɦ ɧɨɟɦɜɪɢ
ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ  ɪɚɡɤɚɡɚ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬ ɧɚ ɇɑ ɏɪɢɫɬɨ
ȻɨɬɟɜɝȾɢɚɧɚɄɚɪɚ
ɱɨɪɨɜɚ
ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ
ɫɚɛɢɥɢɩɨɦɚɥɤɨɧɨɤɨɥɤɨ
ɬɨ ɩɨɜɟɱɟ ɜɪɟɦɟɬɨ ɦɢɧɚɜɚ
ɬɨɥɤɨɜɚ ɫɟ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚ ɢ ɢɧ
ɬɟɪɟɫɴɬɤɴɦɬɨɜɚɡɚɧɢɦɚɧɢɟ
ȼɤɥɭɛɚɫɟɜɤɥɸɱɜɚɬɞɚɦɢɫ
ɪɚɡɥɢɱɟɧ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ
ɫɬɚɬɭɫɭɱɢɬɟɥɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɫɥɭɠɢɬɟɥɢ
ɊɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɧɚɤɥɭɛɚɟɊɨ
ɫɟɧȺɬɚɧɚɫɨɜɚɪɟɩɟɬɢɰɢɢɬɟ
ɫɚɜɫɟɤɢɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤ “ТГ”
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Доволен съм от живота, който съм живял
Анастасия ЯКОВА
ɩɨɦɟɧɢɬɟɡɚɟɞɧɨɫɥɚɜ
ɧɨɦɢɧɚɥɨɧɨɫɹɬɛɨɥɤɚ
ɧɨɢɭɦɢɥɟɧɢɟɨɬɩɨɫɬɢɝ
ɧɚɬɨɬɨɜɠɢɜɨɬɚɌɨɜɚɩɨɱɭɜɫɬ
ɜɚɯɭɱɨɜɟɤɚɤɨɣɬɨɨɬɫɤɨɪɨɟɜ
ȾɨɦɚɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ƚɟɨɪɝɢ Ƚɟɧɱɟɜ Ʉɭɦɚɧɨɜ ɪɨ
ɞɟɧ ɩɪɟɡ  ɝ ɟ ɤɨɪɟɧɹɬ
ɪɭɫɟɧɟɰ ɂɡɪɚɫɧɚɥ ɢ ɢɝɪɚɥ
ɩɨ ɫɬɚɪɢɬɟ ɭɥɢɰɢ ɧɚ Ɋɭɫɟ
Ɂɚɜɴɪɲɢɥ ɟ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ɫɴɫ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ
ɜɪɨɞɧɢɹɫɢɝɪɚɞ
Ɉɳɟɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚ
ɤɚɬɨɭɱɟɧɢɤɡɚɩɨɱɜɚɚɤɬɢɜɧɨɞɚ
ɬɪɟɧɢɪɚɥɟɤɚɚɬɥɟɬɢɤɚ±ɜɢɫɨɤ
ɫɤɨɤ ɇɚɱɚɥɨɬɨ ɟ ɜ ɫɩɨɪɬɧɨɬɨ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨÄɅɨɤɨɦɨɬɢɜɚɜɩɨ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɜɞɪɭɠɟɫɬɜɨÄȾɭɧɚɜ
ɉɴɪɜɢɬɟ ɦɭ ɭɱɚɫɬɢɹ ɛɟɥɟɠɚɬ
ɭɫɩɟɯɍɱɚɫɬɜɚɜɪɟɞɢɰɚɪɟɩɭ
ɛɥɢɤɚɧɫɤɢɬɭɪɧɢɪɢɜɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɢ ɜ ɱɭɠɛɢɧɚ  ɜ ɲɚɦɩɢɨɧɚɬ ɜ
ɝɪɚɞ Ɋɢɝɚ ɩɨɛɪɚɬɢɦɟɧ ɝɪɚɞ
ɧɚ Ɋɭɫɟ  ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɹ ɜ
ɲɚɦɩɢɨɧɚɬɡɚɸɧɨɲɢɨɬɤɴɞɟ
ɬɨɫɴɳɨɫɟɡɚɜɪɴɳɚɫɦɟɞɚɥ
ȼɬɭɪɧɢɪÄɇɚɪɨɞɟɧɫɩɨɪɬ´ɜ
ɉɥɨɜɞɢɜɩɨɫɬɢɝɚɜɢɫɨɤɪɟɡɭɥ
ɬɚɬ ±  ɦ ɢ ɡɚɟɦɚ ɩɴɪɜɨ
ɦɹɫɬɨ Ɍɨɝɚɜɚ ɦɭ ɩɪɢɫɴɠɞɚɬ
ɡɜɚɧɢɟɬɨÄɆɚɣɫɬɨɪɧɚɫɩɨɪɬɚ
Ɍɪɟɧɢɪɨɜɤɢɬɟɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ
ȿɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɢ ɜ ɤɨɧ

С

ɫɟɪɜɟɧ ɡɚɜɨɞ ´Ⱦɭɧɚɜɢɹ´ ɤɚɬɨ
ɟɥɬɟɯɧɢɤɢɛɪɢɝɚɞɢɪ
ɍɩɨɪɢɬɨɫɬɬɚɜɫɩɨɪɬɚɝɨɜɨɞɢ
ɩɪɟɡ  ɝ ɧɚ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ ɜ
Ɋɢɦɧɨɩɨɪɚɞɢɬɪɨɦɚɜɢɬɟɩɪɨ
ɰɟɞɭɪɢɧɟɭɫɩɹɜɚɞɚɡɚɦɢɧɟɡɚ
ɢɬɚɥɢɚɧɫɤɚɬɚ ɫɬɨɥɢɰɚ ɚ ɤɚɬɨ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɝɨ ɢɡɩɪɚɳɚɬ ɧɚ
ɲɚɦɩɢɨɧɚɬɟɧɬɭɪɧɢɪɜȺɧɤɚɪɚ
ɂɞɧɟɫɫɢɫɩɨɦɧɹɬɟɠɤɢɹɬɩɴɬ
ɞɨɬɚɦɇɨɫɢɟɫɬɪɭɜɚɥɨɡɚ
ɳɨɬɨɢɬɚɦɩɟɱɟɥɢɩɴɪɜɨɦɹɫɬɨ
ɢɦɟɞɚɥɤɚɬɨɩɪɟɨɞɨɥɹɜɚ
ɫɦȼɊɭɫɟɫɴɯɪɚɧɹɜɚɩɪɟɫɬɢɠ
ɧɢɬɟɧɚɝɪɚɞɢɨɬɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢ
ɬɟɢɡɹɜɢɜɫɩɨɪɬɚ
Ɋɚɞɜɚ ɫɟ ɧɚ ɞɴɳɟɪɹ ɢ ɫɢɧ
 Ʌɢɞɢɹ ɢ Ⱥɧɝɟɥɢɧ ɢ ɬɟɯɧɢɬɟ
ɩɨɬɨɦɫɬɜɚɆɴɤɚɬɚɨɬɫɦɴɪɬɬɚ
ɧɚ ɫɴɩɪɭɝɚɬɚ ɢ ɛɨɥɟɠɤɢɬɟ ɝɨ
ɜɨɞɹɬ ɜ Ⱦɨɦ ɡɚ ɫɬɚɪɢ ɯɨɪɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɌɭɤɟɧɚɫɬɚɧɟɧɨɬ
ɦɟɫɟɰɚɢɢɡɤɚɡɜɚɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ
ɡɚ ɯɭɛɚɜɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɨɬɧɨ
ɲɟɧɢɟɬɨ ɤɴɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ
ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɤɚɬɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢɧɚ
Ȼɚɪɛɭɱɚɧɨɜɚ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ
Ⱦɨɦɚ
Ⱦɟɰɚɬɚ ɦɭ ɝɨ ɩɨɫɟɳɚɜɚɬ
ɪɟɞɨɜɧɨ ɋɩɨɦɟɧɢɬɟ ɡɚ ɟɞɧɨ
ɫɥɚɜɧɨ ɦɢɧɚɥɨ ɝɨ ɬɨɩɥɹɬ ɜ
ɡɢɦɧɢɬɟ ɞɧɢ Ɂɚɜɴɪɲɜɚɦɟ
ɫɪɟɳɚɬɚ ɫ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɞɭɦɢ
´Ⱦɨɜɨɥɟɧɫɴɦɨɬɠɢɜɨɬɚɤɨɣɬɨ
ɫɴɦɠɢɜɹɥ´

29 април - 3 май 2015 г.
Екскурзия с автобус - 5 дни/3 нощувки

Венеция - Падуа - Верона
Програма

Русенец, обвинен в кражба на казани за варене на ракия в
Тутракан, осъди прокуратурата за уронване на името му
усенец осъди прокуратурата на 6000 лв. обезщетение за очерняне на доброто му име и уронване на достойнството му.
Мъжът бе завел иск за 35 000 лв. Срещу него било заведено
дело за участие и кражба на три медни казана за варене на ракия в
Тутракан, на обща стойност 4360 лв. Той бил обвинен, че е укривал отмъкнатите пособия. Мъжът по това време живеел и работел в Гърция,
а с изкараните пари плащал следването си в Русенския университет.
Няколко пъти русенецът не бил открит у дома си и се стигнало до

Р

Нов знак ще предупреждава
шофьорите за камери на пътя
ов знак ще предупреждава
шофьорите за камери на
пътя. Той ще дава знак на
водачите да намалят скоростта,
тъй като попадат в зона на видеонаблюдение. Както вече стана
ясно, от март в битката с високите
скорости по пътищата се включват отново глобите от мобилните
камери. Досега всеки фиш за
превишена скорост, издаден от
радарите в патрулките, оставаше
съмнения в шофьорите. Заради
тези съмнения съдът спря фишовете от мобилните камери. Равносметката - тежките катастрофи и
жертвите растат, а наказаните на
пътя намаляват. Затова битката за
връщането им в контрола на пътя
продължи със законови промени.
За да може катаджиите отново

Н

обявяването му за общодържавно издирване. Полицията успяла да го
намери, а след преспиване в ареста, го конвоирали до Тутракан, където
се гледало делото. Според ищеца, той бил третиран като престъпник,
а съдът му наложил и мярка за неотклонение – „подписка“. През 2012
г. русенецът бил напълно оправдан и решил на свой ред да заведе
дело срещу прокуратурата.
Решението може да се обжалва пред Апелативния съд във Велико
Търново.
“ТГ”
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да глобяват с фишовете от радарите, с GPS точно трябва да се посочи
мястото на проверка.
Първата крачка е нов знак - Е 24,
който от март ще ни предупреждава за стационарни камери и радари
на пътя. Крайната цел е затягането
на контрола да намали инцидентите. За да е валиден електронният
фиш, вече ще се посочва посоката
на движение и началото и края на
засичането на скорост от всеки
патрул на пътя.
“
ТГ”

ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟ
ɪɢɬɨɪɢɹɬɚȼɢɭɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟɱHɧɚɝɟɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɜɢɡɚɨɬɝɥɚɜɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɩɪɨɟɤɬɧɚ
Äɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚɡɚɧɚɜɟɫɫɟɧɨɜɚɥ´
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚÄɏɚɪɦɚɧɥɴɤɚ´ɩɨɤɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚɬɚ
ɤɚɪɬɚɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȼɢɡɚɬɚɟɢɡɞɚɞɟɧɚɧɚȾɪɚɝɨɦɢɪȺɧɝɟɥɨɜȽɚɧɟɜ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥÄȻɟɥɦɟɤɟɧ´ʋ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚȼɂɁȺɩɨɞɥɟɠɢɧɚɨɛɠɚɥɜɚɧɟɩɪɟɞȺɞɦɢɧɢ
ɫɬɪɚɬɢɜɟɧɫɴɞ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɨɬɁɍɌɱɪɟɡ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟɬɨɢɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟ
ɪɢɬɨɪɢɹɬɚȼɢɭɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟɱHɧɚɝɟɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɜɢɡɚɨɬɝɥɚɜɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɩɪɨɟɤɬɧɚ
Äɀɢɥɢɳɧɚɫɝɪɚɞɚɫɝɚɪɚɠɢɨɝɪɚɞɚ´
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɤɜɚɪɬɚɥ±ɍɉɂ9ȱȱɩɨɩɥɚɧɚ
ɡɚɭɥɢɱɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɚɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥÄɊɢɥɚ´ʋ
ȼɢɡɚɬɚɟɢɡɞɚɞɟɧɚɧɚɄɪɚɫɢɦɢɪɘɥɢɹɧɨɜȺɫɟɧɨɜ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥÄɌɢɧɬɹɜɚ´ʋ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚȼɂɁȺɩɨɞɥɟɠɢɧɚɨɛɠɚɥɜɚɧɟɩɪɟɞȺɞɦɢɧɢ
ɫɬɪɚɬɢɜɟɧɫɴɞ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɨɬɁɍɌɱɪɟɡ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟɬɨɢɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията
Ви уведомяваме, чe на 29.01.2015 г. е издадена виза от главния
архитект на Община Тутракан за проект на:
dªÐÄÍÄÍÆÇ¼Às
Местонахождение: квартал – 102, УПИ-2290 по плана за улична
регулация на гр.Тутракан
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.„Ангел Кънчев” № 2
Визата е издадена на: Валентина Стефанова Шикова и Ружко
Стефанов Шиков
гр.Русе, ул. „Петко Д.Петков” № 21
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд–Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

1-ви ден: Отпътуване в 20:00 ч. от Тутракан към Любляна,
Словения
2-ри ден: Пристигане в Любляна. Настаняване в хотел. Пешеходна разходка - крайбрежната алея на р. Любляница, централния
площад с францисканската църква "Благовещение". Свободно
време. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. Отпътуване за Венеция – пътуване с корабче от Пунта Сабиони до Венеция. Туристическа програма:
площад "Сан Марко", едноименната базилика, Камбанарията, Дворецът на дожите; Мостът на въздишките. Разходка
до моста "Риалто" . По желание посещение на “Двореца на
Дожите". Свободно време. Отпътуване за хотела. Нощувка.
4-ти ден: Закуска. Отпътуване за Падуа. Пешеходна разходка в
центъра на Падуа: базиликата "Сан Антонио", площад Прато дела
Вале – един от най-големите площади в Европа. Отпътуване за
Верона - градът на Ромео и Жулиета.
Туристическа програма: Арена Ди Верона - Амфитеатър създаден през I век от н. е., на него са се водели гладиаторски борби и
рицарски турнири, в днешни времена - една от големите оперни
сцени. Къщата на Жулиета. Свободно време. Връщане в хотела.
Нощувка.
5-ти ден: Ранна закуска и отпътуване за България – едната
почивка ще бъде в Загреб – столицата на Хърватия .
ЦЕНА: 445 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 2/3* в района на Венеция
- 1 нощувка със закуска в хотел 3* в Любляна
- city tax - задължителна такса във всеки хотел в Италия – 4
лева /2 евро/турист/ден
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената не включва:
Корабче от Пунта Сабиони до Венеция (отиване и връщане) – 20
евро Входни такси за музеите: Комбиниран билет за Двореца на
дожите, Музея Корер, Археологическия музей и Сансовиновата
библиотека във Венеция: 16 евро възрастен, 8 евро младежи до
25 години; Базиликата Сан Марко – основен наос – безплатно,
Златният олтар – 2.00 евро; Камбанарията на Базиликата Сан
Марко: 8 евро; Арена ди Верона - 6 евро; Къщата на Жулиета - 6
евро; Разходка с лодка по Канале Гранде: 14 евро
Туроператорът си запазва правото за промяна в
последователността на програмата.
t©ÁÊ½ÑÊÀÄÈÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄ
Лична карта или международен паспорт; за деца до 18 г. нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те
родител/и – оригинал и копие, копие от акта за раждане, копие
от страницата със снимката в паспорта.
За записване:
Анастасия Якова - 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
Галерия Венеция: www.salvinia.eu | facebook.com/salvinia.eu
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На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 29.01.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект на:
„Ремонт и промяна предназначението на самостоятелен обект № 73496.500.1.1.30 – склад в съществуваща сграда в стаи за настаняване на гости”
Местонахождение: квартал–18 по плана за регулация
на гр.Тутракан одобрен със Заповед №270/12.04.1976 г.
Идентификатор на имота № 73496.500.1 Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД-18-6/04.02.2008 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Административен адрес:
гр.Тутракан, ул. „Трансмариска” № 10, ет.2
Визата е издадена на:
Лиляна Стоянова Фриш, гр.Тутракан, ул. ”Искър”
№ 22а
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред
Административен съд – Силистра по реда на чл.215
от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от
съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Родопчанинът Алейдин в Тутракан:

Алчен ли си за чуждото и многото губиш и своето, и малкото

Алейдин ще приема в Тутракан на 5 и 6 февруари (четвъртък и петък) от 9:00 ч. до 19:30 ч.;
на 8 и 9 февруари (неделя и понеделник) ще приема в Силистра. Записване на тел. 0876 315 779

- Алейдине, какво се случи с теб, откога разбра,
че можеш да помагаш на
хората?
- Усетих, че мога да помагам на хората през 2002
г., когато изпаднах за 5-6
дни в кома, без да има определена причина за това,
тъй като изобщо не бях
боледувал. Лекарите в Златоград дори не вярваха, че
ще оживея. Тогава като на
сън ми се яви един много
възрастен човек с бяла
дълга брада, който ми проговори не на арабски или
турски, а на български може би, защото съм българомохамеданин, помак, с
което се гордея. Реших, че
ми се е явил Господ Аллах,
който ми каза: "Алейдинчо,
ще те даря оттук нататък
с такава дарба, която ще
ти позволява да гледаш на
хората, да им помагаш, да

откриваш болести, да разваляш магии, но в никакъв
случай ти няма да правиш
магии". От тогава започнах
да се занимавам с това.
- Какви неща казваш на
човека, когато дойде да
му гледаш?
- Когато човек дойде при
мен, не го питам какъв
проблем има, а започвам от
миналото му, за да се увери
той, че познавам, след това
за настоящето, бъдещето,
здравословните проблеми,
брак, деца, работа, магии,
болести. Всичко казвам.
Ако не е семеен - кога ще
бъде, ако има имот за продаване - до колко време ще
се осъществи сделката. Но
за починали хора не гледам.
- За какви заболявания
можеш да помогнеш?
- Лекувам всякакъв вид
заболявания чрез Корана
с изключение на ракови

болести и диабет. Когато
проблемът не е за мен казвам на човека. Не съм
като някои мои колеги,
които злоупотребяват с доверието на хората и само
и само да вземат парите,
се правят, че могат да се
справят. Обичам да пазя
доверието на хората и за
в бъдеще. Затова, когато
не мога да помогна, казвам
на човека да си търси лек
на друго място.
- Има ли хора от Тутраканския край, на които
си помогнал при различни
заболявания?
- Девизът ми е: "Не обичам да се хвалят, нека
хората говорят за мен".
В едно от предишните ми
идвания помогнах на младо
семейство от Главиница,
които над 5 години нямаха
бебе - но след моята помощ
се радват на момченце на
близо 2 годинки - това е
случай от 2011 г. Те бяха
дошли при мен в Русе, когато имах приемен ден там.
Помогнах и на мъж на 55
г. от с. Шуменци, който
имаше сериозен проблем
с чашката, но след моята
намеса, той вече е друг
човек и от близо 4 месеца
има коренна промяна в него.
Доволни са от мен и родителите на 20-годишен
младеж от ж.к. "Възходи"
в Тутракан, който беше
пристрастен към наркотиците, дори беше стигнал
до спринцовките. Но след

като през лятото миналата година бяха дошли при
мен за помощ в Силистра,
той вече е друг човек.
- Правят ли се много
магии в Тутраканско?
- Който не ми вярва, мога
да докажа - в едно от предишните ми идвания. През
2013 г. намерих магия в един
магазин за дрехи - под касовия апарат беше мушната и
без аз да влизам в магазина,
тя си го беше намерила.
Бяха й направили от ден в
ден бизнесът й да не върви
и да спори - клиентите й да
я отбягват и да затъва в
борчове. Но след като я разтурих тя вече продължава
да си работи добре, както
е било и преди.
Изкарах и развалих магия
на семейство на около
50-52 г. от с. Старо село,
която им бяха хвърлили
в матрака на спалнята беше им направена да се
карат за щяло и нещяло,
ту да се разделят, ту са
се събират. След като им
премахнах лошотията, те
вече си живеят дори по-добре от преди и нямат тези
семейни проблеми от около
година.
Човек, който е патил от
магии - вярва, който не е
патил - не вярва и се подиграва. Аз, когато лекувам
дадена болест или развалям
магии го правя пред човека,
за да го види той с очите
си, а не, като както правят
колежките ми по телевизи-

СМЯХ
ÆÊÄÃÆÇÚÓÄÈ външен вид, характер, емоционална дълбочина, душа,
²Ä¿¼ÉÄÉÍËÄÌ¼ такси за дъщеря си. Отваряйки вратата се обръща към
интелигентност, финанси и други подобни дреболии, тогава, да, аз съм шофьора: - Шафьорчито, да го туриш на мойто дъщеря отпред, щото
перфектната жена!
ако му го туриш отзад му става лошо...
ÁÎÁÎÊËÄÎB бaщa си: – Тaте пръднятa тежи ли?
Бaщaтa кaзвa: – Не синко, защо питaш?
– Е, щом не тежи, знaчи съм се нaсрaл…

¨¼ÈÊ È¼ÈÊ а какво прави щъркелът, като донесе бебето?
Майката: - Обръща се на другата страна и захърква говедото.

¢ÁÉ¼Ã¾ÖÉÄ на майка си: - Мамо, днес стават 10 години откакто се
ÇÁÀËÊÇ¼¿¼ÉÁÎÊ на държавните изпити, ректорът на Медицинския ожених за Гошо. Викам, да заколим прасето.
Факултет разпределя студентите: – Ти ще бъдеш ортопед, ти ще станеш
- По-добре го отрови, мама, че да не те хванат.
хирург, ти – физиотерапевт, а ти, Петров, ще бъдеш гинеколог!
Петров плахо пита: – Е, защо точно аз да съм гинеколог?
£¼ÆÌÖ¿ÇÁÉ¼À¼È¼ в аптеката: - Имате ли нещо за отслабване?
– Ами, за да се гледаш цял живот на какво приличаш.
- Имаме лепенки.
- Къде се лепят?
ÎÏÀÁÉÎ¾ÇÄÃ¼ в стола, а там всички маси заети. Сяда на една маса,
- На устата!
на която седи един професор. Професорът намръщено казва:
- Свиня и птица не могат да седят на една маса!
£ÀÌ¼ÍÎÄ. Как се казваш?
Студентът отговаря: –Ами, аз тогава отлитам...
- Селена Гомес.
Професорът много се ядосал и решил да скъса студента на изпита.
- Ма, аз не те питам с кой елен си дошла, ма...
По време на изпита обаче студентът отговорил перфектно на всички
въпроси.
Малки обяви
- Добре, ще ти задам последен въпрос... Представи си, че вървиш по
ПРОДАВАМ магаре женско за 150 лв. в с. Варненци.
улицата и намираш две торби - едната с пари, а другата с акъл. Коя от
За справки: 08667-27-71
двете ще избереш?
- Тая с парите!
- А аз щях да избера тази с акъла...
- Нормално! Кой, каквото няма, това си избира...
Професорът се ядосал още повече, взел книжката на студента и
написал вътре - ГОВЕДО.
Студентът без да погледне я взима и напуска стаята. След една минута
до Общинския пазар предлага:
надниква през вратата и казва: - Господин професор... гледам тука, че
Семена, цветя, торф, препарати, торове,
сте се подписали, а оценка не сте ми сложили...
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079
©ª£¦ª©Пушачите от сега нататък вместо в НОИ , ще се осигуряват
в Булгартабак. Пенсиите ще се изплащат в Лафка!

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

ÁÎÍÆÄ ¿Ç¼Í – Ало, аварийната служба ли е? Тука, в нашия блок,
асансьорът заседна, с един чичко и една лелка вътре. Ако се съди по
стоновете, лелята е тежко ранена.
¦¼Æ¾ÊÁ¼½ÍÏÌÀ
- Когато катаджия спре Москвич, а от него излезне разкошна дългокрака блондинка.

“Тепсихора” ЕООД, гр. Тутракан
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

ята - със записи и колети
по пощата. Това за мен
е не е редно и е един вид
шарлатансто. Също правя
и защита и давам гаранция,
че от тук нататък 7 години дадения човек магия не
може да го хване, дори да
се опитват наново да му
направят.
- Идваш от Родопите и
имаш доста разходи, каква е тарифата за дадена
услуга при теб?
- Който не ми вярва, нека
влезе в интернет и ще види
какви са отзивите за мен.
Там ще види също, че аз работя най-евтино от всички
в страната. Във всеки
град на България цената е
различна - все пак пътувам
от далече и имам разходи
за път, хотели, храна. Не
работя на космически цени,
като някои мои колеги, за
които говориха и в "Господари на ефира" и които, за
едно гледане вземат 150300 лева, за едно разваляне
на магии изнудват хората
за 1000-2000-5000 до 10 000
лева. Ако не вярвате, проверете в интернет на какви
цени работят Светлина,
Тотевска, Ахмед ходжа,
Адем ходжа от Варна, които бяха "герои" в "Господа-

ри на ефира" по-миналата
година. При мен цената за
едно гледане в Тутракан
е 48 лв., а когато лекувам
дадена болест или развалям
магии, се изчислява според
данните на човека и според каноните на Корана в
зависимост от проблема
или магията - дали са поотдавнашни или отскоро.

Алейдин Тахиров
моли само за сериозни обаждания. Любопитни и невярващи
да не го безпокоят,
а само хора, които
наистина имат нужда
и вярват, че може да
им помогне. Човек,
който има страх и
вяра във Всевишния и
милее за семейството си, никога не би се
подиграл със свещените книги и духовните лица. Всевишният
вижда всичко, забавя,
но никога не забравя.
Алейдин напомня, че
по телефона не може
да гледа и да помага
на хората, а според
Корана това е шарлатанство.

Записване на тел. 0876 315 779

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

СУДОКУ

Алейдин ТАХИРОВ е наймладият ходжа в България. Той е само на 35 години, родом от село Бенковски край Златоград,
но от 12 години живее в
Мадан, Смолянско.
Зет е на къща, семеен,
с две деца. Българомохамеданин е, помак, с което
се гордее. Завършил е
ислямско духовно училище
в Томбул джамия в Шумен
през 1999 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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"Набий пръчка - пий вино!" или "Винария`2015"
от стр. 1 Европейско вино - 12 червени, 9 бели и 3 розе.
Безапелационнен победител сред Европейските
вина и в трите подкатегории - бяло, розе и червено
вино е редовният участник
Михаил Слободанов.
Сомелиерите Стефан

Европейското вино ситуацията е малко по-сложна
- "европейската лоза се
присажда върху американски подложки, които са
устойчиви на кореновата
форма на филоксерата". А
филоксера е дребно насе-

ɇɚɝɪɚɞɢɡɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɜɴɜɜɫɢɱɤɢɪɚɡɞɟɥɢɛɹɥɨɪɨɡɟɢ
ɱɟɪɜɟɧɨɜɢɧɨɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɜɢɧɚɪɟɞɨɜɧɢɹɬ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɜɴɜȼɢɧɚɪɢɹɆɢɯɚɢɥɋɥɨɛɨɞɚɧɨɜ

ȾɪɘɪɢɣȼɚɫɢɥɟɜɢɂɜɚɧɄɨɫɬɚɧɰɚɥɢɟɜɜɬɨɪɢɢɬɪɟɬɢɫ
ɱɟɪɜɟɧɨɜɢɧɨɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɜɢɧɚ

комо, установено за първи
път в Америка през 1854 г.
Освен от община Тутракан със свои вина участваха и представители от
София и гр.Завет. Успех
на участниците и добра
реколта през тази година
пожела кметът д-р Димитър Стефанов.
28 червени вина, 5 бели
вина и 10 розе спориха за
първото място при Директното вино, а в категория

Михайлов и Калина Грънчарова от Тутракан, Виктор
Михалев от Силистра, Ина
Христова от София дегустираха и оценяваха представените вина.
Победителите в конкурса получиха грамоти и
предметни награди от организатора - Община Тутракан.
Събитието започна с минута мълчание в памет на
президента Жельо Желев.

Победителите:
Европейски вина
Бяло вино
1. Михаил Слободанов - 48 точки
2. Драгомир Петров - 47 точки
3. Емил Петров - 43 точки

Розе
ɋɬɨɹɧȻɚɥɤɨɜɩɴɪɜɢɜɤɥɚɫɚɰɢɹɬɚɩɪɢɛɟɥɢɬɟɜɢɧɚɢ
ɜɬɨɪɢɩɪɢɱɟɪɜɟɧɢɬɟɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹȾɢɪɟɤɬɧɢɜɢɧɚ

1. Михаил Слободанов - 60 точки
2. Стоян Камбуров - 58 точки
3. Мария Сигмянова - 40 точки

Червено вино
1. Михаил Слободанов - 58 точки
2. Иван Костанцалиев - 51 точки
3. Юрий Василев - 50 точки

Директни вина
Бяло вино
1. Стоян Балков - 47 точки
2. Сашко Косулиев - 45 точки
3. Явор Киров - 44 точки

Розе
1. Ради Арнаудов - София - 45 точки
2. Николай Куцаров - 44 точки
3. Явор Киров - 40 точки

Червено вино
Ƚɪɚɦɨɬɚɡɚɞɚɦɫɤɨɬɨɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɤɭɪɫɚȼɢɧɚɪɢɹ
ɡɚɆɚɪɢɹɉɚɪɚɲɤɟɜɨɜɚ

ȻɹɥɨɬɨɜɢɧɨɧɚȾɪɚɝɨɦɢɪɉɟɬɪɨɜɛɟɤɥɚɫɢɪɚɧɨɧɚ
ɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɜɢɧɚ

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2015
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

ɀɭɪɢɬɨ

1. Игор Шербанов - 56 точки
2. Стоян Балков - 47 точки
3. Петър Хараламбиев - 46 точки
Специална награда за дамското участие Мария Парашкевова

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

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

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

6 февруари - Цветелина ГЕОРГИЕВА, Мл. юрисконсулт, Вазов", с. Зафирово, община Главиница
10 февруари - Татяна ЛОЛОВА, актриса, Приятел на
Община Тутракан
6 февруари - Вилдан ЮЗЕИР, Ст.спец "АФО", Кметство Тутракан
11 февруари - Георги АЛЕКСАНДРОВ, Горски стражар,
Коларово, община Главиница
7 февруари - Пламен ПЕТКОВ, Директор на ОУ "Иван ДГС-Тутракан

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

