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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 25

Година LII

26 юни - 2 юли 2014 г.

Цена 0.60 лв.

Днес - 26 юни:

Щабна тренировка за
защита при бедствия
абна тренировка
за изпълнение на
Общинския план за
защита при бедствия ще
се проведе днес – 26 юни,
четвъртък, на територията на община Тутракан

Щ

– съобщиха от общинската
администрация. Тренировката ще е в рамките на
час и половина – от 10:30
до 12:00 часа.
„Призоваваме гражданите
на общината да запазят

спокойствие при вида на
автомобили със специален
режим на движение, които
ще подават едновременно
светлинен и звуков сигнал
при движението си” – уточняват още от Общината.

МГЕРБ подкрепи кампанията
„Да помогнем на Юлия” М

ладежката организация
на ПП ГЕРБ-Тутракан се
включи в кампанията за набиране на средства за лечението
на Юлия Малчева. В част от магазинната мрежа бяха поставени
дарителските кутии, в които два
месеца гражданите имаха възможност да оставят своята лепта.
Представители на МГЕРБ след
като събраха кутиите, в присъствието на комисия преброиха
дарените средства и съставиха
протокол.
В присъствието на председателя на общинската партийна
структура д-р Димитър Стефанов, групата общински съветници на ГЕРБ и представители на
МГЕРБ, събраната сума – 2 020
лв. бе предадена на сина на Юлия
– д-р Деян Малчев.
Дарителската кампания „Да
помогнем на Юлия” продължава.
На снимката: Васил Дойнов от
МГЕРБ предава дарението на д-р
Деян Малчев
Б.а.: На стр. 2 е публикуван
призивът на Обществен дарителски фонд-Тутракан и банковата сметка.
“ТГ”

Еслин Каранасуф отличник на Випуск 2014!

Обявиха лазарките
от Старо село за Д
„Живи човешки
съкровища”

Калина ГРЪНЧАРОВА
ипломите вече са
раздадени. Голяма
част от бившите
вече дванадесетокласници
от тутраканските СОУ
„Йордан Йовков” и СОУ

на стр. 3

„Христо Ботев” са приети
във ВУЗ-ове, друга част
трескаво се готвят за кандидатстудентски изпити
през юли.
Ако върнем малко ленна стр. 4
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НОВИНИ
ТАЗИ ВЕЧЕР В „ШОУТО НА СЛАВИ”
В третия етап на музикалния формат „Пеещи семейства”, в „Шоуто на Слави” на 26 юни (четвъртък)
от 22,30 часа ще участват Моника Александрова и
Александър Тодоров от Нова Черна.
„КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И
КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ: МУЗЕЙНИ ПЕРСПЕКТИВИ”
На 25 и 26 юни, в гр. Шумен се провежда Международна научна конференция „Културно наследство
и културен туризъм: Музейни перспективи”. Тя е
посветена на 110 години от създаването на Регионален исторически музей – Шумен и се организира
от Министерството на културата, Община Шумен
и РИМ-Шумен. В научния форум вземат участие над
80 музейни и научни работници, сред които и музейни
специалисти от Исторически музей – Тутракан.
Румяна Симеонова ще представи темата: „Мобилните изложби на Исторически музей – Тутракан
– още една възможност за популяризиране на културно-историческото наследство”, Даниела Иванова:
„За велосипедния туризъм в Тутракан и региона” и
Екатерина Николова – Цанева – „Военната гробница
при с. Шуменци, община Тутракан – обект на Dark
туризъм”.
КОНЦЕРТ ПО ПРОЕКТ
В С. КАЛУГЕРЕНЕ
В ЦДГ „Мир” в с. Калугерене, община Главиница на 26
юни (четвъртък) ще бъде представен концерт, който
е част от дейностите по проект „Да пазим нашия
дом – Земята”. Проектът е финансиран по ПУДООС.
КРИМИНАЛЕ
Лаптоп и два мобилни телефона са откраднати от
апартамент в Тутракан. В жилището е проникнато
чрез използване на подбран или подправен ключ в периода 17-21 юни. Образувано е досъдебно производство.
Административна сграда в Главиница са отводнили местните противопожарни звена на 21 юни.
Лек автомобил „Ланча” е изгорял на 24 юни около
21 часа в село Стефан Караджа. Изясняват се причините за произшествието. Пожарът е потушен от
екип на Противопожарен участък – Главиница.

Образование, здравеопазване, управление
на общинска собственост - основни теми
на днешната сесия на Общински съвет-Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
а основание постъпило искане от директора на ОУ «Стефан
Караджа» - с. Цар Самуил
за допускане на изключение
от минималния брой ученици в паралелка, Общински
съвет-Тутракан ще трябва
да вземе необходимото решение на започващото днес
в 14:00 часа заседание.
Маломерната самостоятелна паралелка е VI клас,
пълняемостта е 9 ученици,
а недостигът също е от
9 ученици (при минимален
брой 18). Ако бъде прието
положително решение, съветниците ще гласуват и
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едовно заседание ще
проведе Общински съвет–Главиница на 26
юни (четвъртък). В предварителния проекто-дневен
ред са включени за разглеждане десет докладни
записки, а по традиция последната точка е „Разни”.
На тази сесия на вниманието на общинските съветници ще стоят докладни,

Благодарим Ви!

нието за прехвърляне чрез
непарична /апортна/ вноска
в полза на „Многопрофилна
болница за активно лечение – Тутракан” ЕООД – гр.
Тутракан.
В болницата се изпълни
проект „Преустройство
и модернизация на МБАЛ
– Тутракан с предоставяне на възможност за
долекуване” и изискване на
Управляващия орган е, след
приключване на проекта
придобитото оборудване
да бъде апортирано от
общината- Бенифициент
по проекта. Апортирането на придобитите по
проекта движими вещи,

представляващи медицинско оборудване, ще доведе
до увеличаване капитала
на дружеството, поради
което е необходимо изменение на учредителния акт.
Балансовата стойност
на придобитото чрез реализирания проект „Преустройство и модернизация
на МБАЛ – Тутракан с предоставяне на възможност
за долекуване” оборудване
възлиза на 3 503 151,60 лв.
и е заприходено в баланса
на Общината.
Шест докладни записки на днешната сесия са
свързани с разпоредителни
сделки с общински имоти.

по които главен докладчик
ще е кметът на община
Главиница Хюсеин Хамди.
Най-напред ще бъде обсъдено предложението за осигуряване на дърва за огрев
на ветераните от войните
и техните наследници.
Попълване на годишната
програма за управление и
разпореждане с имоти –
общинска собственост с

имоти в селата Падина и
Вълкан, както и с движимо
имущество - „Фуражомелка”, в стопански двор с.
Бащино са следващите
докладни записки.
Предстои да бъдат взети
и решения свързани с изменение на План за регулация
и застрояване в селата
Дичево и Стефан Караджа,
ще се търси и съгласие за

продажба и утвърждаване
на оценка на имот в Главиница и Вълкан.
В края на заседанието ще
се разгледа и предложение
до Министерски съвет
на Република България за
отпускане на персонална
пенсия на деца сираци.
Заседанието на Общински съвет-Главиница ще
започне в 14:00 часа.

45 хиляди първокласници ще получат помощ от 250 лв.
в началото на учебната година

Ɉɪɝɚɧɢɡɢɪɚɞɚɪɢɬɟɥɫɤɚɤɚɦɩɚɧɢɹ

ɘɥɢɹɆɚɥɱɟɜɚɟɧɚɝɇɚɦɚɪɬɬɝɟɩɪɢɟɬɚɜ
ɋɩɟɲɧɚɩɨɦɨɳ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɞɢɚɝɧɨɡɚɫɭɛɚɪɚɯɧɨɢɞɚɥɟɧ
ɤɪɴɜɨɢɡɥɢɜɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɦɨɡɴɱɧɚɚɧɟɜɪɢɡɦɚɋɩɟɲɧɨ
ɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɧɚɞɨȼɆȺɋɨɮɢɹ
Ɂɚɫɩɚɫɹɜɚɧɟɧɚɠɢɜɨɬɚɣɟɧɚɩɪɚɜɟɧɚɧɟɨɬɥɨɠɧɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɹȾɨɞɜɚɦɟɫɟɰɚɩɪɟɞɫɬɨɢɜɬɨɪɚɨɩɟɪɚɰɢɹɡɚ
ɤɨɹɬɨɫɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɯɢɥɹɞɢɥɟɜɚ
ɋɬɹɯɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɧɟɪɚɡɩɨɥɚɝɚ
Ȼɚɧɤɨɜɚɬɚɫɦɟɬɤɚɜɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɘɥɢɹɟ
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ȻɚɧɤɚȾɋɄȺȾɤɥɨɧɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɎɨɧɞɚɰɢɹɈɛɳɟɫɬɜɟɧɞɚɪɢɬɟɥɫɤɢɮɨɧɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɚɪɟɧɢɟɡɚɘɥɢɹ

от общинския бюджет да
бъдат заделени 2 628 лева
за обезпечаване на учебния
процес през следващата
учебна година.
Общинските съветници
ще разгледат докладна
записка, с която трябва да
осигурят средства за дърва за огрев на ветераните
от войните, съпругите на
починалите ветерани от
войните и пенсионери военноинвалиди живеещите
на територията на община
Тутракан.
Темата за здравеопазването ще стои на вниманието на местните парламентаристи чрез предложе-

Юнско заседание на Общински съвет-Главиница
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250 лв. ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в
началото на новата учебна година. От тези средства
се очаква да се възползват около 45 хиляди деца, чийто семейства отговарят на условията за социално

подпомагане.
Правителственото решение предвижда целевата
помощ да се предоставя без подоходен тест за деца
с трайни увреждания, деца с един жив родител и за
деца, настанени в семейства на роднини и близки и
приемни семейства.

Утвърдена е класификацията Забраната за отглеждане на
за разработване
ГМО царевица в България
на бюджетите за 2015 г.
остава, променено е правното
основание за въвеждането й
равителството измени Решение 56/2011
на Министерския съвет за забрана на отглеждането на генетично
модифицирана царевица
MON 810 на територия-
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НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ-1873“ ТУТРАКАН
пл. „Суворов“ №2, тел.0866/60045, 60567,
e-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg

та на Република България,
като промени правното
основание за въвеждането
на забраната.
Промяната се налага от
решение на Съда на Европейския съюз и привеждане

ПОКАНА
На основание Чл. 17, ал. 1 от Устава на НЧ
„Н.Й.Вапцаров 1873”,
гр. Тутракан и Решение №3, Протокол
№17/23.06.2014 г., Читалищното настоятелство
свиква Извънредно изборно събрание при следния
Дневен ред:
1. Освобождаване на Председателя на Читалищното настоятелство.
2. Освобождаване на Галина Тодорова Димитрова
като член на Читалищното настоятелство.
3. Избор на нов член на Читалищното настоятелство.
4. Избор на Председател на Читалищното настоятелство.
Събранието ще се проведе на 10.07.2014 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Читалището.
В събранието могат да участват членове на Читалището, платили членския си внос за 2013 г.

равителството утвърди класификацията на разходите по
области на политики и
бюджетни програми за 2015
г. от компетентността и
отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет (ПРБ)
по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните
агенции и на Държавен фонд
„Земеделие”.
Съгласно нея бюджетните организации, прилагащи програмен формат на
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бюджет, следва да разработят бюджетите си за
2015 г. с актуализирани
бюджетни прогнози за 20162017 г. в рамките на политиката, за изпълнението
на чиито цели отговарят.
Предвидена е възможност
в случай на организационни,
структурни или нормативни промени, които засягат
дейността на съответната бюджетна организация,
да могат да се предлагат
промени на утвърдената
класификация.

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

Областните управители на Силистра, Русе и
Плевен защитиха предложения за Дунав мост III
В
ɪɭɦɴɧɫɤɢɹ ɝɪɚɞ Ɍɭɪɧɭ
Ɇɴɝɭɪɟɥɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚ ɫɪɟɳɚ
ɩɨɩɨɜɨɞɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɟɧɩɪɨ
ɟɤɬ ɧɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɢɩɭɛ
ɥɢɱɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɧɚ
ɊɟɩɭɛɥɢɤɚɊɭɦɴɧɢɹɫɜɴɪɡɚɧ
ɫɢɡɛɨɪɚɧɚɦɹɫɬɨɡɚɢɡɝɪɚɠ
ɞɚɧɟɧɚȾɭɧɚɜɦɨɫɬ,,,ɦɟɠɞɭ
ɞɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ȼɴɜ ɮɨɪɭɦɚ
ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ ɨɛɥɚɫɬɧɢɬɟ ɭɩɪɚ
ɜɢɬɟɥɢ ɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɋɭɫɟ
ɢ ɉɥɟɜɟɧ ÄɈɛɳɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɟɧ
ɪɟɝɢɨɧɊɭɦɴɧɢɹ±Ȼɴɥɝɚɪɢɹ³
ɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɟɤ
ɬɚ ɤɴɦ ɤɨɣɬɨ ɫɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬɫɤɢ ɮɢɪɦɢ ± ɩɨ
ɟɞɧɚ ɨɬ ɞɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɉɪɟɞ
ɫɬɚɜɟɧɢ ɫɚ ɱɟɬɢɪɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ
ɡɚɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɧɚɧɨɜɢɹ
ɦɨɫɬ Ʉɴɥɴɪɚɲ ± ɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ɍɭɪɧɭ Ɇɴɝɭɪɟɥɟ ± ɇɢɤɨɩɨɥ
Ȼɟɤɟɬ ± Ɉɪɹɯɨɜɨ ɢ Ƚɸɪɝɟɜɨ
±Ɋɭɫɟɐɟɥɬɚɟɞɚɛɴɞɟɪɚɡ
ɪɚɛɨɬɟɧ ɩɢɥɨɬɟɧ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ
ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɡɚ
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ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɢɹ ɨɛɟɤɬ
ɡɚ ɬɪɟɬɨ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɟ
ɧɚɞɪɟɤɚȾɭɧɚɜɦɟɠɞɭ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ Ɋɭɦɴɧɢɹ
ɋɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɫɪɟɳɚ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɱɢɟɬɨ ɧɚɱɚɥɨ
ɛɟ ɜ Ɍɭɪɧɭ Ɇɴɝɭɪɟɥɟ
ɧɚɣɜɟɪɨɹɬɧɨ ɳɟ ɟ ɜ
Ɋɭɫɟ ɩɪɟɞɢ ɫɪɟɞɚɬɚ
ɧɚɦɸɥɢɬɝȾɨɬɨɝɚɜɚ
ɳɟɛɴɞɟɫɴɛɢɪɚɧɚɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɧɹɤɨɥɤɨ
ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɤɨɢɬɨ ɳɟ
ɫɬɚɜɚɨɰɟɧɤɚɬɚɡɚɜɫɟɤɢ
ɨɬɜɚɪɢɚɧɬɢɬɟɡɚɬɪɟɬɢ
Ⱦɭɧɚɜɦɨɫɬ
Ɉɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢ
ɬɟɥɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚɇɚɫɭɮ
ɇɚɫɭɮɦɨɬɢɜɢɪɚɩɪɟɞ
ɥɨɠɟɧɢɟɬɨɡɚɦɨɫɬɩɪɢ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ± Ʉɴɥɴɪɚɲ
Ƚɧ ɇɚɫɭɮ ɡɚɹɜɢ ɩɪɟɞ ɚɭɞɢ
ɬɨɪɢɹɬɚ ɜ Ɍɭɪɧɭ Ɇɴɝɭɪɟɥɟ
ɱɟɧɨɜɦɨɫɬɩɪɟɡɪȾɭɧɚɜɩɪɢ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɄɴɥɴɪɚɲɳɟɛɴɞɟ
ɨɬɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɡɧɚɱɟɧɢɟɡɚ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚ ɱɢɹɬɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ
ɢɦɚ  ɦɥɧ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɨɬ

ɞɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ Ⱥɤɨ
ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɟɬɨ ɫɬɚɧɟ ɮɚɤɬ
ɬɨ ɳɟ ɫɜɴɪɠɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɹ
ɤɨɪɢɞɨɪ ɨɬ Ȼɥɢɡɤɢɹ ɢɡɬɨɤ
ɩɪɟɡɌɭɪɰɢɹɝɪɚɧɢɱɧɢɹɬɩɭɧɤɬ
ɏɚɦɡɚɛɟɣɥɢ±Ʌɟɫɨɜɨɨɬɬɚɦ
ɩɪɟɡəɦɛɨɥɒɭɦɟɧɋɢɥɢɫɬ
ɪɚ ɧɚɝɨɪɟ ɩɪɟɡ Ʉɴɥɴɪɚɲ ɡɚ
ɍɤɪɚɣɧɚɊɭɫɢɹɉɪɢɛɚɥɬɢɤɚɢ

ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɬɟɫɬɪɚɧɢɆɨɫ
ɬɴɬ ɟ ɡɚɥɨɠɟɧ ɜ Ⱦɭɧɚɜɫɤɚɬɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɤɴɞɟɬɨ ɮɢɝɭɪɢɪɚ
ɤɚɬɨɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹɧɚɢɧɮɪɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɩɨ Ɍɪɚɧɫɟɜɪɨ
ɩɟɣɫɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɧ ɤɨɪɢɞɨɪ
ʋ ɉɪɨɟɤɬɴɬ ɟ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢɹɩɥɚɧɧɚɋɟɜɟɪɟɧ
ɰɟɧɬɪɚɥɟɧɪɚɣɨɧɝ

Отново награди за тутракански ученици от конкурса
посветен на делото на Таньо войвода
страна имаха възможност
да избират между няколко
теми. Във възрастовата
група I–VIII клас обявените
предварително теми са
три – „Априлското въстание 1876 г. и значението
му за последвалата Руско
– турска
Освободителна война –
1877-1878 г.”, „Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят”
и „Какво знаем за Таньо
войвода и пътя на неговата
чета през 1876 г.?”.
Две са темите във възрастовата група IX–XII клас
- „Априлското въстание
1876 г. и значението му за
последвалата Руско – турска Освободителна война
– 1877-1878 г.” и „Таньо
войвода през призмата
на съвременния и модерен
свят”.
Комисията за есе и стиученически текстове, ри- хотворение в състав: Мария
Бенова, Джена Славосунки и мултимедия.
Участниците от цялата ва, д-р Тихомир Стефанов
Калина ГРЪНЧАРОВА
КПД „Родно Лудогорие”
обяви класирането на участниците в Националния
конкурс-викторина, посветен на 29-ия поход “По
стъпките на четата на
Таньо войвода”, 2014 г. за

и д-р Стоимен
Узунов класира
стихотворението на Християна
Йорданова – 7-ми
клас от СОУ
„Христо Ботев”Тутракан с втора награда – 40
лв. Комисията
за мултимедийна
презентация Боряна Мекушина, Васил Кънев
и Росица Филипова, класира на
първо място мултимедийния проект на Александър Енчев – 6-ти
клас от същото
тутраканско
училище, като наградата
е 70 лв.
В по-голямата възрастова група, комисията класира презентацията на Ирина
Тотева, 10-ти клас, също
от СОУ „Христо Ботев” с
трета награда – 20 лв.

В

Ръководители на премираните ученици са преподавателките по история Маргарита Димитрова и Радка
Трифонова. Те ще получат
своите награди и грамоти
на 29 юни по време на честването на Международния
“ТГ”
ден на р. Дунав.

Чрез разделно събиране на отпадъците към по-чиста околна среда

Уважаеми Съграждани,

секи човек, който упражнява обществено полезен
труд, иска да бъде оценен справедливо - материално и морално. Всеки уважаващ себе си човек
изпълнява съвестно поверените задачи и задължения.
Обидно е, когато човек работи съвестно, извоювал
авторитет за себе си и за предприятието, което
ръководи и не получи адекватна оценка. За да бъда
точен в изложението си, искам да взема думата за
уволнението на директора на „Горско стопанство” Тутракан - инж. Людмил Узунов.
Инж. Людмил Узунов е мой съгражданин, познавам го
от дете. Познавам и родителите му - баща му известен счетоводител, майка му - лаборантка в ХЕИ - и
двамата почитани наши съграждани заради скромността и трудолюбието. Същите качества притежава
и техният син Людмил Узунов.
Възмутен съм, че този човек, който изгради себе
си с ум и с двете си ръце е поставен в унизителна
ситуация да бъде уволнен. Как може, по силата на
кой закон и морал се уволнява заслужил ръководител?
Горското стопанство в Тутракан /забележете е на
пето място в България/ по различни показатели, което говори добре за неговия ръководител. Изведнъж
на някой му хрумва да смени този успешен ръководител само защото не е обвързан с някоя политическа
сила.
Докога ще робуваме на партийни пристрастия,
докога ще се държим сервилно към властващите?
Най-фрапиращо е, че новоназначеният директор на
Горското стопанство заявява, че заварва предприятието в добро състояние. Възниква въпросът: защо
е уволнен инж. Людмил Узунов? Може би като награда
за добре свършена работа?
Не напразно казват, че живеем в държава на абсурдите!
Искам правдата да възтържествува и инж. Л.Узунов
да бъде върнат на поста си!
Георги ВАСИЛЕВ

Нова Троица на името
на български светец

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

Замърсяването на околната среда е един от найосновните и актуални проблеми на съвремеността. В
последните години все повече се обръща внимание на
този проблем. Много от световните и регионални организации следят проблемите, свързани с природата и
човешката дейност, като се стремят да ги премахнат
поне частично и да направят взаимодействието им по
пълноценно и благоприятно. Това е единственият начин
за подобряване на връзката човек – природа.
В много случаи чистотата се оказва като една характерна черта за дадена държава, която определя мнението на останалите държави към нея. Хората често

КАК ДА РАБОТИМ, ЗА ДА
БЪДЕМ ХАРЕСВАНИ

В Кирнодж, Румъния:

ОБЩИНА ТУТРАКАН,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

В Холандия се рециклира около 77 % от използваната
хартия. В Германия се рециклира около 67 % от нея. В
Япония процентите по този показател са около 52, а в
САЩ рециклирането е обхванало около 45 % от използвания хартиен ресурс.
Около 324 литра вода се използват за производството
на 1 кг. хартия.

от редакционната поща

не си дават сметка колко вредят на своята държава
като не я опазват чиста.
Шум, мръсен въздух, отровни почви и храни – всичко
това рефлектира върху здравето на населението. Средно българинът произвежда близо 450 кг. боклук на година.
Само 1/3 от децата живеят в среда без тютюнев дим.
Най-лесно е да започнеш като изхвърляш стъклените
бутилки в зелените контейнери, а пластмасовите в
жълтите. Това е първата стъпка за да дадеш своя
принос за опазване на природата. Постепенно ще се
увлечеш и това ще ти стане навик.
Разделното събиране трябва да се разгледа във всички
сфери на нашето ежедневие. В училището трябва да се
изградят началните навици, да започне информиране от
страна на учители и възпитатели. В домовете също
трябва да се вземе отношение. На работните места
освен съвестта трябва да се създадат и условия за
подпомагане на разделното събиране.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

а 22 юни т.г. румънското селище Кирнодж направи
още една стъпка в румънско-българското приятелство между Тутракан и Кирнодж.
Една нова троица на името на българския светец Св.
Иван Рилски е направена чест на приятелството и побратимяването на двете общини като доказателство за
православния дух и сътрудничеството между местната
власт и църквите от Тутракан и Кирнодж.
На освещаването са присъствали кметът на Кирнодж
Иринел Роман, зам.-кметът Йон Щефан, председателят
на църковното настоятелство Аурелиян Котобан.
По информация на Радио Олтеница
Превод: Стефка КАПИНЧЕВА
Снимки: Radio TV Oltenita
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Обявиха лазарките от Старо село
за „Живи човешки съкровища”

Ɇɨɦɟɧɬɨɬɧɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɬɨ

ет са фолклорните традиции, които спечелиха
кампанията "Живи човешки съкровища - България" през
тази година на Министерството
на културата Раздел „Традиционни обреди и празници“. Това са
лазаруването в село Старо село,
алианските карнавални игри от
с. Бисерци "Хъдрелез", Дервишов
ден в Лесичево, коланите, тъкани
на "кори" в Шумен, както и победителят в раздел "Традиционно

П

пеене и свирене" - "Добруджанска
тройка - минало, настояще и бъдеще" в Добрич.
„Лазаруване в село Старо село
- от векове на векове” е с групов
носител, представен от НЧ „Възраждане-1940”, с. Старо село,
община Тутракан.
Петте нови фолклорни ценности
влизат в националната листа на
шедьоврите на нематериалното ни
изкуство. Това е и листата, от която
България прави предложения за

престижните списъци на ЮНЕСКО.
"Отговорност на Министерството на културата - независимо от
екипите в него - е да подпомага
съхраняването на културното ни
наследство", подчерта на церемонията на 24 юни в галерия "Средец"
министърът Петър Стоянович в
присъствието на адресатите и
на представители на областните
администрации.
Наградата на староселци получи
председателят на читалищното
настоятелство Даринка Великова.
„Много съм развълнувана от наградата, защото тя е признание за
нашия труд и стремеж да покажем
традициите си, както предстои да
го направим на фестивал в Стара
Загора”, заяви тя.
„За област Силистра е чест да
има свой представител в тази
престижна листа и е хубаво, че
Добруджа е забележима в нея”,
каза Вяра Емилова, зам.-областният управител на Силистра, която
участва в тържеството. „Радвам се,
че успяхме да убедим журито сред
наградените да има представители
на Силистра и Добрич, където се
развива добруджанската култура”, коментира Венцислав Димов,
известен фолклорист, родом от
Добрич.

Петте „елемента” като найново попълнение в националната
представителна листа получиха
грамоти от министъра на културата, специални знаци и парични
суми, с които да бъде изпълняван
планът за действие на традиционните дейности.
Националната представителна
листа на нематериалното културно
наследство се обновява веднъж на
всеки 2 години от 2008 г. насам.
През тази година са подадени
повече от 70 кандидатури. От тях
на регионално ниво са излъчени
25, от които националното жури
е определило 5-те, които бяха
добавени към листата на нематериалното културно наследство.
„Живи човешки съкровища
– България” е проект на Института за фолклор при Българската
академия на науките и Дирекция
“Културна политика” в МК. Той е
първа стъпка към реализацията
на Програмата на ЮНЕСКО "Живи
човешки съкровища"в България.
Проектът цели да се насърчат
носителите на нематериалното
културно наследство да практикуват дейностите и да предават
познания и умения на следващите
поколения. България има щастието
и до днес да притежава в значи-

Ⱦɚɪɢɧɤɚȼɟɥɢɤɨɜɚɫɧɚɝɪɚɞɚɬɚɜɪɴɱɟɧɚɣɨɬɦɢɧɢɫɬɴɪɚɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɚɬɚɉɟɬɴɪɋɬɨɹɧɨɜɢɱ

телно съхранен вид фолклорна
култура в нейния синкретизъм
- като неразривно съчетание на
звук, движение, слово, ритуал и пр.
Традиционната фолклорна култура
съществува чрез многообразие от
локални варианти, очертаващи
относително самостойни културни
пространства и предопределящи
особената роля и място на диалекта, разбиран като културна
специфика. Локалните варианти
предопределят и разнообразието
във фолклорната естетика като

система от норми и правила,
формиращи възгледа за това кое
е хубаво и ценно.
Право на номинации имат народните читалища, като най-стари
културни институции, представени
и днес в почти всяко селище на
България, както и регионалните
музеи. Те предлагат лица или
групи, които владеят във висша
степен традиционни знания и умения в някоя от областите на нематериалното културно наследство.

Еслин Каранасуф - отличник на Випуск 2014!
от стр. 1 природоматематическата
паралелка. Тази година 12б
клас е на първо място сред
профилираните паралелки
в Силистренска област по
успех от държавните зрелостни изпити: БЕЛ - мн.
добър 5,21; II ДЗИ - мн. добър
5,23 или общ успех - мн.
добър 5,22.
От същия клас са още 11
ученици с отлични дипломи:
Толга Юсню и Иван Ганев 5,93, Стоил Златаров - 5,92,
Магдалена Ангелова и Тодор
Войнов - 5,90, Елица Тодорова - 5,89, Мурат Молла
- 5,83 и др.
Данните сочат още, че
средния успех от матурите
в СОУ „Йордан Йовков” по
предмети е: БЕЛ (51 ученици) – 4,65; Математика (5
уч.) – 5,69; История (1 уч.)
– 4,90; География (30 уч.)
– 4,51; Философия (3 уч.) –
3,42; Биология (3 уч.) – 5,65 (
Английски език (8 уч.) – 5,07
и Руски език (1 уч.) – 5,07.
Средният успех от преминалите матури в СОУ
„Христо Ботев” е 4,00.
Като по български език
средният успех на явилите
се общо 35 ученици е 4,17,
по география и икономика
(14 ученици) – 4,21, по Био-

тата назад и се доверим
на статистиката, ще отчетем, че отличник на
Випуск-2014 е Еслин Каранасуф от 12б клас, природоматематическа паралелка
в СОУ „Йордан Йовков”. Тя
завърши гимназията с 5,98!
На матурата по математика на Еслин е единствената пълна шестица
постигната с максимума
от 100 точки. На задължителния зрелостен по български език и литература
нейната оценка е 5,88.
Еслин Каранасуф е категорична в своя професионален избор – ще изучава
Компютърни науки в СУ
„Климент Охридски” или
Технически университетСофия. В ученическите
си години тя е доказала
афинитета си към компютърните науки с участията
си многобройни общински,
областни, национални и
международни състезания,
олимпиади и конкурси, в
които неизменно е била в
челната класация.
В СОУ „Йордан Йовков” за
пореден път са доволни от
завършилия випуск. По традиция, най-силният клас е

ȼɢɩɭɫɤɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ

логия и здравно образование
(16 уч.) – 3,87, Английски
език (3 уч.) – 4,16 и Математика (2 уч.) – 3,60.
До редакционното приключване на броя, успяхме
да се сдобием с информация
за успеха на двете тутракански училища и средното
училище в гр. Главиница по
три матуритетни предмета сравнен с всички училища в Силистренска област.
СОУ „Йордан Йовков” е
на второ място по успех в
областта от матурите по
Биология и здравно образование – 5,66, на 7-мо място
е СОУ „Св. СВ. Кирил и
Методий”-Главиница – 5,01,
а на 14-то място е СОУ
„Христо Ботев” – 3,81.
По Български език и литература СОУ „Йордан
Йовков” е на 3-то място
– 4,65, СОУ „Св.Св.Кирил и ȼɢɩɭɫɤɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ
Методий”-Главиница с усБотев” – 4,20.
Обикновено, по-възраст- Ако се вслушате в гласа им
пех 4,38 е на 5-то място, а
Дипломите вече са раз- ните съветват многознай- – ще успеете!
СОУ „Хр. Ботев” – на 7-мо
дадени…
но, от опит, жизнен опит…
Късмет, който носи успех!
място – 4,17.
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” е на трето място
по успех в областта на
матурите по География и
икономика – 5,02, четвърти са СОУ „Й.Йовков”, а
на шесто място – СОУ „Хр

ɛɩɪɨɞɴɥɠɢɨɬɥɢɱɧɚɬɚɬɪɚɞɢɰɢɹ

Еньовден на „Етъра”
Стоянка ПАВЛОВА
е за първи път самодейците от Нова Черна идват на
Етъра – открит музей сред
дебрите на Стара планина, да представят свои песни, танци и обичаи.
Но този път водещата каза: – Този
прекрасен празник, на който сме
се събрали хора от всички краища
на страната ни, ще бъде открит от
нашите специални гости, добруджанците от Нова Черна.
Новочерненци знаят за обичаите
от своите родители, ревниво ги
съхраняват и ги пресъздават на

Н

младите. За да се помни…
Много години жените от читалището организират празника
така, че който желае, да посрещне
слънцето в деня, когато то стои
най–дълго на хоризонта. Гледат

ДТ "Сава Огнянов", гр. Русе
Представя в Тутракан комедията

го как играе. Къпят се в росата.
И берат билки – за здраве. Носят
вкъщи и сушат. Да има ароматен
чай за цялата година.
А на поляните и в блатото около
Нова Черна – билки - дал Бог - мента и мащерка, бял бъз и бял равнец, маточина и лайка, коприва и
жълт кантарион, подбел, чер оман,
блатно кокиче, дрян, салкъм, бреза, орех, липов цвят, глог, шипка.
И какво ли още не. Нали е речено,
че се събират седемдесет и седем
билки и половина. За това коя е
половината, всеки си има мнение.
Но знаят, че е за здраве.

Може би, затова Радка Иванова
тази година реши заедно със самодейците от Читалището да покажат
обичая Еньовден на празника в
„Етъра”. Облечени в красиви добруджански носии, те предизвикаха

"МИНИСТЪРЪТ ЖЕНКАР"

овациите и възхищението на всички присъстващи.
И посрещането на изгрева, и
събирането на билки, виенето
на венци от младите момичета,
напяването на пръстените им,
поставени под трендафил в менче

Да посрещнеш изгрева на Еньовден

тази година, в ранни зори, на поляните край село Варненци бе спазена християнската традиция за
празника Еньовден.
В присъствието на
хора – малки и големи,
от селото и от Тутракан, празнична молитва
отслужи отец Михаил
Михайлов.
Под еньовски венец за
здраве минаха всички
и прескочиха запаления
огън. Домакините от НЧ
„Светлина” и презвитера
Калина Михайлова поднесоха ароматен билков чай
и обреден хляб, а момичета и момчета от селото
разказаха за празника
Еньовден.
И всички посрещнаха
изгрева на слънцето... а,
то трептеше, играеше...
По росните поляни
участниците в ритуала
браха билки и играха народни хора…
“ТГ”
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с мълчана вода, разказите за жените–мамници, които отиват в да
вземат берекета от чуждите ниви
и да го занесат в своите, песните
за Еньо, старинните бабини думи…
Докато представяха обичая, всички
затаиха дъх. Замлъкна Балкана.
И вятърът утихна. Само слънцето
благословено обля поляната с
импровизираната сцена, за да
затопли тези, които му отдаваха
своята почит. На него. И на водата.
И на билките - дар Божи.
Но това, което може би никой от
присъстващите не беше виждал,
беше баенето с еньовска китка за
Ерменки, родилна треска. Изпълни
я Радка Иванова, която я знае от
своята майка, а тя пък я научила
от майка си. Интересна е басмата,
в която се разказва как възрастна
жена отива в гората да търси билки
за млади лехуси и дребни дечица и
там среща три самодиви.
Минута след представянето на
обичая, жените изпяха няколко
добруджански песни, с които грабнаха сърцата на присъстващите.

С участието на актьора Христо ГЪРБОВ
На 30 юни 2014 г. (понеделник) 18:00 ч. в залата
на Читалището
Цена на билета: 6.00 лв.
Предварителна продажба на билети в библиотеките на читалището

Заповядайте!

Грееха усмивки. Грееше слънцето.
Грееха красивите носии. Никой не
разбра кога младите самодейки
облечени в сини филименчени
фусти с копринени престилки,
украсени с панделки и дантели ги
смениха и се показаха в традиционните добруджански носии-ярки
и неповторими с багри и шевици.
За щастие, след толкова дъждовни дни, Еньовден беше топъл
и слънчев. Както подобава на
такъв празник. Имаше и други

мероприятия. Състави от различни
места свиреха и пяха свои песни.
Младежи се състезаваха за найдобър венец. Билкари подреждаха
букети от билки. Пчелари бяха
донесли мед от своите пчелини.
Извиха се и хора.
Но истинският дух, духът на
Еньовден, показаха Новочерненските самодейци. Не за награди.
И не за слава. А защото – да
работят и да пеят - това го носят
в сърцата си.

В Главиница:

Изложба на билки за Еньовден

И

е н с и о н е р с к и к л у б бе открита.
ните лечебни свойства, а
„Младост” в ГлавиниПрисъстващите се за- също и с традициите свърца и този път изне- познаха с различните билки зани с празника Еньовден.
нада съгражданите си за растящи в района и тех“ТГ”
Еньовден като организира
голяма изложба на билки –
живорастящи и сушени.
Подредени в сградата на
Общинския съвет, в присъствието на председателят Сейфи Лютфи, кмета
Хюсеин Хамди и зам.-кмета
Елена Маркова, изложбата

П
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Експедиция до Добро поле
о случай 100-годишнината от създаването
на Военноисторическата комисия, на 21 юни
се проведе научната експедиция до Добро поле.

П

ракан.
Битката при Добро поле
или Пробивът при Добро
поле е битка през Първата
световна война, състояла
се на Добро поле (дн. в

ɂɡɝɥɟɞɨɬɩɨɡɢɰɢɹɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɜɨɣɫɤɢ

В научната експедиция
взеха участие военни специалисти от ВА „Г. С. Раковски”, музейни работници
от РИМ-Кюстендил, РИМСтара Загора и ИМ – Тут-

Гърция) между български
части от една страна и англо-френско-сръбски части
от друга.
На връх Добро поле военните специалисти от

Значително е намалена
таксата за улов на калкан
промяна в Тарифа за
таксите, събирани по
Закона за рибарство и
аквакултурите, правителството значително намали
таксата за издаване на
специално разрешително за
улов на квотиран вид риба
във водите на Черно море.
Разрешителното се отнася
до улова на калкан в рамките на определената квота.
Вместо събираните досега от 100 лв. до 1200 лв. в
зависимост от бруто то-

С

нажа на риболовния кораб,
таксата става 60 лв.
Уловът на калкан е разрешен само с уреди, чието
използване не е в пряка зависимост от мощността и
капацитета на риболовния
съд. От друга страна, малките индивидуални квоти
и високите съпътстващи
разходи правят улова на
калкан икономически неизгоден и създават предпоставки за незаконни действия.

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"
Община Главиница
Област Силистра

Обявява
Публичен търг с явно наддаване за продажбата
на урегулиран поземлен имот УПИ III кв.21 с площ
1596 кв.м. с построени в него: 1) Двуетажна масивна сграда „Сватбен салон” със застроена площ 230
кв.м. и „Пристройка” със ЗП-20,00 кв.м.; 2)”Метален
навес” със застроена площ 96,00 кв.м. по плана на
с. Ножарево общ.Главиница с начална тръжна цена
39185,06 лв. с ДДС.
Търгът ще се проведе на 17.07.2014 г. от 15,00 ч.
в заседателната зала на общината – IV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена),
следва да бъде внесен в касата на общината до
16,00 часа 16.07.2014 г.
Тръжната документация се получава от Център
за информация и услуги на Община Главиница, етаж
I, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на
10,00 лв. , платими в брой в касата на общината до
16.00 ч. на 16.07.2014 г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден,
след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00
ч. на 16.07.2014 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да
се проведе на 24.07.2014 г. на същото място и при
същите условия.
Допълнителна информация на тел.086362128

ВА направиха пълен разбор
на военните действия на
враждуващите страни и
равносметка на последствията от битката. След
нея последва дискусия между участниците в експедицията, целта, на която бе
да се обсъдят причините
довели до пробива, грешките на българската армия и
политическия елит.
През септември 1918 г.
военнополитическата обстановка на Балканите се
усложнява. Оставена без
подкрепа от съюзниците
си, с оскъдни средства и
резерви, българската армия
изнемогва на Южния фронт.
В същото време Съглашенските войски се увеличават
и подготвят за настъпление. На 14 септември 1914
г. противникът започва
артилерийски обстрел с
570 оръдия, които продължават през целия ден.
Хиляди тонове метал се
изсипват върху позициите
на българските войски от

ȼɪɴɯȾɨɛɪɨɩɨɥɟ

Охрид до Дойран. На следващия ден, 15 септември от
5:00 часа започва настъплението, като главният
удар е насочен към Добро
поле. Направен е пробив на
българската отбрана. Битката завършва с поражение

Прекратява се действието на
транспортното Споразумение
между България и Румъния поради
членството на страните в ЕС
ɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɩɪɢɟɪɟ
ɲɟɧɢɟɡɚɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɧɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɧɚɫɩɨɪɚɡɭ
ɦɟɧɢɟɬɨɦɟɠɞɭɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɬɚɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɢ ɧɚ Ɋɭɦɴɧɢɹ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ
ɦɨɬɨɪɧɢ ɩɪɟɜɨɡɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɧɚɩɴɬɧɢɰɢɫɤɨɪɚɛɢɦɟɠɞɭ
ɝɪɚɧɢɱɧɢɬɟ ɩɭɧɤɬɨɜɟ ɩɨ ɛɴɥ
ɝɚɪɨɪɭɦɴɧɫɤɢɹ ɭɱɚɫɬɴɤ ɧɚ
ɪȾɭɧɚɜ
ɋɥɟɞɩɪɢɫɴɟɞɢɧɹɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɞɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɤɴɦ ȿɜɪɨɩɟɣ
ɫɤɢɹɫɴɸɡɢɫɨɝɥɟɞɩɨɫɬɢɝɚɧɟ
ɧɚɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚɩɚɡɚɪɚ
ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɭɫɥɭɝɢ ɫɩɨ
ɪɚɡɭɦɟɧɢɟɬɨ ɟ ɩɪɟɱɤɚ ɡɚ ɧɚ
ɫɴɪɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɬɚ
ɜɞɭɯɚɧɚɩɨɥɢɬɢɤɢɬɟɧɚȿɋ

П

ɋ ɞɪɭɝɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɛɟɲɟ ɭɬ
ɜɴɪɞɟɧɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɨɬɨ ɩɪɟɡ
ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɬ ɝ ɦɟɠɞɭɩɪɚɜɢ
ɬɟɥɫɬɜɟɧɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ ɧɚ
ȻɴɥɝɚɪɢɹɢȺɥɠɢɪɡɚɫɴɬɪɭɞ
ɧɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ ɬɭɪɢ
ɡɦɚɋɞɨɤɭɦɟɧɬɚɫɟɫɴɡɞɚɜɚ
ɫɦɟɫɟɧɚ ɫɟɤɬɨɪɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ
ɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ ɛɴɥ
ɝɚɪɫɤɨɬɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ
ɢɤɨɧɨɦɢɤɚɬɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɬɚ
ɢ ɚɥɠɢɪɫɤɨɬɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɧɚɬɭɪɢɡɦɚɢɡɚɧɚɹɬɢɬɟɤɨɹɬɨ
ɳɟɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɩɨ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢ
ɟɬɨɢɳɟɧɚɛɟɥɹɡɜɚɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢ ɡɚ ɪɚɡɲɢɪɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɬɨ ɜ ɬɭɪɢ
ɡɦɚɦɟɠɞɭɞɜɟɬɟɫɬɪɚɧɢ

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 48/20.06.2014 год.

Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124 а, ал.1 и чл.110, ал.1,
т.5 от ЗУТ е изработен:
Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/„ - за
външно ел.захран-ване с ЕК 1 kV от МТТ 20/0,4 kV-100 kVA на
„Стопански склад” в ПИ №73496.19.268 по Кадастрална карта /КК/
и Кадастрален регистър /КР/ на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД–18-6/04.02.2008 г. на „Агенция по геодезия, картография и
кадастър /АГКК/ ” гр. София с възложител Драгомир Ангелов Ганев.
Трасето на подземния кабел е с обща дължина 153, 97 л.м. и
преминава през следните имоти:
- 73496.20.8 – нива, частна собственост - Ваню Ангелов Неделчев
- 73496.20.301 - полски пътища – Общинска публична – Община
Тутракан
- 73496.20.300 - пътища IV клас – Общинска публична – Община
Тутракан
- 73496.20.248 - полски пътища – Общинска публична – Община
Тутракан
Като дължината на трасето преминаващо през общинска публична
собственост е 22,30 м.
Приложено е Решение №К-3/17 юни 2014 год. на Министерството
на земеделието и храните на Областна Дирекция ”Земеделие” –
Силистра.
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31,
стая №13, ет. II.
На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ За-интересуваните лица могат в едномесечен срок
от обявлението да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план до общинска
администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

за България.
на местата с най-много
На 29 септември 1918 г. жертви възпоменателен
се подписва Солунското лист.
примирие и България излиза
Бог да ги прости!
от войната.
По традиция в памет на
Димитър КУЦАРОВ,
загиналите, участниците
Уредник,
оставяха на бойното поле
Исторически музей

“Енергоремонт” Русе ЕАД,
търси

Шлосери, монтажници, ел.заварчици и оксиженисти - отлични условия и добро заплащане,
осигурен транспорт.
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ

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

Обявява
Четвърти Национален конкурс за рисунка

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

Малки обяви
Търся - Тричленно семейство търси спешно квартира в горната част на Тутракан. За контакти: Пеньо
Маринов, Нова Черна, тел. 0878 590 602

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

ПРОДАВАМ Детско легло с люлееща се функция, цвят
ȼɟɱɟɪɬɚɉɟɲɨɢɡɩɢɬɨɥɤɨɜɚɜɨɞɤɚɱɟɫɭɬɪɢɧɬɚɫɟɫɴɛɭɞɢ
– светлозелено. Цена – 45,00 лв. GSM 0886 893 590
ɫɪɭɫɤɢɚɤɰɟɧɬ«
Продавам строителен фургон, напълно подвижен, с напомɇɨɜɚɞɢɟɬɚɞɧɢɫɚɦɨɱɚɣɞɧɢɫɚɦɨɩɥɨɞɨɜɟɞɧɢ пани гуми и теглич, с два прозореца от двете страни, в
ɫɚɦɨɡɟɥɟɧɱɭɰɢ«ɩɨɫɥɟɞɟɧɚɢɩɨɫɥɟ«
добро техническо състояние и дупка за комин. Фургонът е
изолиран добре, стените са с ламперия, без течове, намира
Ɋɚɜɢɧɴɬɫɥɟɞɤɪɚɹɧɚɦɨɥɢɬɜɚɬɚɜɫɢɧɚɝɨɝɚɬɚɫɟɨɛɪɴɳɚ се в гр. Тутракан. Цена 1200 лв. Тел.: 0889 285 058
ɤɴɦɟɜɪɟɢɬɟɏɨɪɚȺɡɪɚɡɛɪɚɯɡɚɳɨɧɟɧɢɨɛɢɱɚɬɇɢɟɧɟ
ɭɦɟɟɦ ɞɚ ɩɢɟɦ Ɂɚɬɨɜɚ ɭɬɪɟ ɧɟɤɚ ɜɫɟɤɢ ɞɨɧɟɫɟ ɩɨ ɛɭɬɢɥɤɚ
ɜɨɞɤɚɳɟɢɡɫɢɩɟɦɜɫɢɱɤɨɜɨɛɳɤɨɬɟɥɢɳɟɫɟɭɱɢɦɞɚɩɢɟɦ
Ⱥɜɪɚɦɫɟɩɪɢɛɢɪɚɜɤɴɳɢɢɤɚɡɜɚɧɚɋɚɪɚɬɚɤɚɢɬɚɤɚɭɬɪɟ
ɜɫɢɱɤɢɬɪɹɛɜɚɞɚɨɬɧɟɫɟɦɩɨɛɭɬɢɥɤɚɜɨɞɤɚɢɬɧɚɋɚɪɚɦɭ
ɤɚɡɜɚ  Ⱥ ɬɢ Ⱥɜɪɚɦɟ ɜɡɟɦɢ ɛɭɬɢɥɤɚ ɜɨɞɚ ɉɴɥɟɧ ɤɨɬɟɥ ɫ
до Общинския пазар предлага:
ɜɨɞɤɚɤɨɣɳɟɡɚɛɟɥɟɠɢ"
Семена, цветя, торф, препарати, торове,
Ɍɚɤɚɢɧɚɩɪɚɜɢɥɇɚɫɥɟɞɜɚɳɢɹɞɟɧɨɬɢɜɚɬɟɜɪɟɢɬɟɜɫɢ
техническа сяра за пчелари
ɧɚɝɨɝɚɬɚ ɜɫɟɤɢ ɢɡɥɢɜɚ ɛɭɬɢɥɤɚɬɚ ɜ ɤɨɬɟɥɚ Ɋɚɜɢɧɴɬ ɜɡɟɦɚ
За справки: 0866 60 079
ɱɟɪɩɚɤɚɪɚɡɛɴɪɤɜɚɩɴɥɧɢɱɟɪɩɚɤɚɢɩɪɨɛɜɚɋɬɴɠɟɧɩɨɝɥɟɞ
ɨɝɥɟɠɞɚɯɨɪɚɬɚɢɤɚɡɜɚ
Ⱦɚɚɚɟɬɨɢɡɚɬɨɜɚɧɟɧɢɨɛɢɱɚɬɯɨɪɚɬɚ

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

Ɇɨɹɬɚɠɟɧɚɟɚɧɝɟɥ
Ȼɥɚɡɟɬɢɚɦɨɹɬɚɟɨɳɟɠɢɜɚ«
ɂɡɩɨɤɚɡɚɧɢɹɩɪɟɞɫɥɟɞɫɬɜɢɟɬɨȼɩɪɢɫɬɴɩɧɚɝɧɹɜɧɚɩɪɚ
ɜɢɯɧɚɬɴɳɚɫɢɯɚɪɚɤɢɪɢ
ɆɟɠɞɭɩɪɢɹɬɟɥɢɄɚɤɜɨɩɪɚɜɢɜɱɟɪɚ"
Ⱥɛɟɰɹɥɚɧɨɳɛɹɯɭɛɢɜɲɨɬɨɦɢɝɚɞɠɟɢɱɭɤɚɯɱɭɤɚɯ
Ɉɫɢɝɭɪɧɨɟɛɢɥɨɫɭɩɟɪ"
ɇɟɛɟɬɹɧɟɦɢɨɬɜɨɪɢ
Ɇɥɚɞɟɠɫɟɩɪɢɛɢɪɚɫɬɪɢɩɪɢɹɬɟɥɤɢ
Ɇɚɦɟɩɨɡɧɚɣɤɨɹɨɬɬɹɯɦɢɟɝɨɞɟɧɢɰɚ"
Ɍɚɹɜɫɪɟɞɚɬɚɤɚɡɜɚɫɴɪɞɢɬɨɦɚɣɤɚɬɚ
ȿɤɴɩɨɡɧɚ"
ɋɚɦɨɤɚɬɨɹɝɥɟɞɚɦɢɦɟɞɪɚɡɧɢ

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

АГРОАПТЕКА
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Краси Костадинов спечели купата на Гигантска моруна
СК по канадска борба "Спартак”
„гастролира” в
На почетната стълбица в абсолютната категория - само тутраканци
тутраканския музей
П
Калина ГРЪНЧАРОВА
ървият международен турнир по канадска борба „Купата
на „Спартак” се проведе в
Благоевград през миналия
уикенд. Над 200 състезатели от България, Сърбия,
Гърция и Македония премериха сили в надпреварата.
Турнирът, който се проведе
в зала „Скаптопара”, беше
открит от депутата от
ГЕРБ Даниела Савеклиева.
Състезателите, разделени в
осем категории, за първи път проведоха битките помежду си на ринг
без въжета, за да има по-голяма
видимост за зрителите.
На турнира присъства и президентът на Световната федерация
по канадска борба Асен Хаджитодоров, който награди шампионите
в отделните категории.
В състезанието участваха и
четирима тутраканци, които се със-

тезават за благоевградския клуб
„Спартак” – Красимир Костадинов,
Сашо Андреев, Пламен Иванов,
Божидар Симеонов и Димитрина
Димитрова.
На финала Купата на Спортен
клуб по канадска борба "Спартак"
и абсолютен шампион на дясна и
лява ръка на Благоевград грабна
световният и европейски шампион по канадска борба Красимир
Костадинов. Той си тръгна още
със злато на лява и дясна ръка в
категория до 100 кг.
Сашо Андреев взе златни медали на лява и дясна ръка - юноши до
80 кг, лява и дясна ръка - мъже до
80 кг, на лява ръка в абсолютната
категория за мъже 2-ро място, на
дясна ръка в абсолютната категория за мъже 3-то място.
Димитрина Димитрова показа
отново класа като завоюва първото
място на двете ръце при жените.
Пламен Иванов победи и зае
първото място на лява и дясна ръка
в категория над 100 кг при мъжете.
В абсолютната категория на дясна

ръка Иванов е втори след Краси
Костадинов, а на лява – трети.
В категория 60 кг Божидар
Симеонов е първи на лява ръка
при юношите, втори на дясна ръка
също при юношите, а при мъжете в
същата категория е трети.
Състезанията бяха организирани от Спортен клуб по канадска
борба "Спартак" - Благоевград с
подкрепата на БФКБ и Община
Благоевград.
Посещението на президента на
Световната федерация по канадска
борба Асен Хаджитодоров може да
увеличи шансовете на Благоевград
за домакинство на европейското
първенство по канадска борба
през месец май 2015 година, смятат запознати. Засега фаворит за
домакин на шампионата е Бургас,
като първа резерва е Благоевград.
През 2015 г. се навършват 20
години от учредяването на Българската федерация по канадска
борба и по този повод България
ще бъда домакин на голям форум.

До 28 юни в Музея на Дунавския риболов и лодкостроене
гостува гигантска моруна с дължина 4,5 м. Тя е част
от мобилна изложба на природозащитната организация
WWF. Поводът за гостуването е 40-годишният юбилей
на музея.
За посетителя, определено е интересно не само да
чуе за улова на най-голямата сладководна риба в света
– моруната, но и да я види в нейните реални размери.
Голяма част от живота си моруната прекарва в морето. В реките влиза при достигане на определена възраст,
за да хвърли хайвера си, което не става всяка година.
След това се връща обратно в морето.
Днес, уловът на моруни е забранен.
В музея се пазят снимки от сравнително близката 2006
г., когато тутраканските рибари Венелин Караджов и
Джунейт Кечели са уловили моруна с тегло 210 кг, 280
см дължина, от която са извадили 38 кг хайвер. (сн. долу)

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

26 юни – Рашко ДЕНЕВ, Общински съветник от ГЕРБ, ОбС-Главиница,
29 юни – Елена МАРКОВА, Зам.-кмет на община Главиница
Ротари Клуб Тутракан
28 юни – Мирослав ДОЙЧИНОВ, Мл.спец. Счетоводител, Община
26 юни – Йорданка МЕТОДИЕВА, Гл. спец. „Социални дейности и АО”, Тутракан
Община Тутракан
1 юли – Седжан НЕДЖИБ, Спец. „АФО”, Кметство Суходол, община
27 юни – Жанина СТОЯНОВА, Мед.сестра, ОДЗ „Полет”-Тутракан
Главиница
27 юни – Денислав ЗЛАТКОВ, ДТФ „Дунавска младост”, НЧ
2 юли – Маргарита ДИМИТРОВА, Учител, СОУ «Христо Ботев»
„Н.Й.Вапцаров”, Тутракан
2 юли – Радослав СТОЯНОВ, Ст.лесничей, ДГС-Тутракан

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

