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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 25

Година LIII

25 юни - 1 юли 2015 г.

Цена 0.60 лв.

Кен Хенсли ще посрещне
July Morning в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
унавският бряг край
Тутракан ще събере
отново хиляди любители на Джулая от цялата
страна, за да посрещнат
заедно първото юлско утро.
Тази година на култовия
купон жици ще забие Кен
Хенсли, знаменитият автор
на July Morning, който предпочете в Тутракан да изпее
популярното парче станало
повод още през 1972 г. в
България да се "роди" Джулаят - хипи празникът.
Името на Кен Хенсли
става световноизвестно

Д

Община Тутракан
Кооперация "Българска кайсия"
Общински център
за извънучилищни дейности

организират

Празник на кайсията`2015
на 3 юли 2015 г. (петък) от 9:00 ч.,

Крайдунавски парк

Програма:
- Изложение - конкурс за сортове кайсии,
отглеждани в община Тутракан
- Конкурс за най-добра домашна кайсиева ракия
- Конкурс за най-вкусен кайсиев сладкиш
- Конкурс за сладко от кайсия
- Карнавал на плодородието
- Рисунка на асфалт за деца на тема
"Тутракан - столица на кайсията"
- Атрактивни игри
За повече информация и записване за участие:
Община Тутракан, Дирекция "Хуманитарни дейности",
тел. 0866 60 620 и 60 621
Подарете си приятно изживяване с участието на
"Веселяците", децата от ОЦИД и самодейците от
читалищата в община Тутракан!

като член на т.нар. класически състав на рок групата Юрая Хийп от 1970-те
години. Той е автор или
съавтор на повечето от
превърналите се в класика песни на групата: Free
Me, Look at Yourself, Lady
in Black, Easy Livin, July
Morning и др. Именно това
превръща Хенсли в една от
най-значимите фигури в историята на рок музиката.
За място на събитието
в Тутракан отново е избран теренът в края на
Кейовата стена под хотел
на стр. 2

Регата от Ряхово до Тутракан
за Деня на река Дунав

ɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɬ ɞɟɧ
ɧɚ ɪɟɤɚ Ⱦɭɧɚɜ ɟ ɧɚ
ɸɧɢɂɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚ
ɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɹɬ
ɝɪɟɛɟɧɩɨɯɨɞɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɬ
ɋɇɐɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɬɭɪɢɡɦɚ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢɪɟɝɢɨɧɚɢɧɮɨɪɦɢɪɚ Ʉɪɢɫɬɢɹɧ əɤɢɦɨɜ ɨɬ
ɋɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ
ɂɞɟɹɬɚɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɟ
ɬɨɡɢɩɴɬɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɪɟɝɚɬɚɬɚ
ɞɚɛɴɞɟɜɫɊɹɯɨɜɨȽɪɭɩɚɬɚ
ɤɨɹɬɨ ɳɟ ɭɱɚɫɬɜɚ ɫ ɥɨɞɤɢ ɢ
ɤɚɹɰɢɳɟɩɨɬɟɝɥɢɜɱɧɚ
 ɸɧɢ ɧɟɞɟɥɹ  ɨɬ ɥɢɦɚɧɚ

М

Животворящият Еньовден!

Елица Камбурова абсолютен
победител!
ɧɚɫɬɪ

Фабрика за мъжки костюми

"Време
разделно"...

Набира: Технолог, бригадир, ОТК,
мотивиращо заплащане

За контакти:

гр. Русе 7000, ул. Потсдам 10

Тел: 082/821 340

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ
ОЩЕ:

ɧɚɫɬɪ

РИЧМАРТ ЕООД
Предлага:Безплатен транспорт и

на стр. 6

Новочерненци
пеят и танцуват
в сърцето на
Странджа
планина

Празникът ще бъде излъчен на живо в
предаването "На кафе" по Нова телевизия!

кроячи, шивачи, гладачи

ɧɚɊɹɯɨɜɨɧɚɞɨɥɭɩɨɪɟɤɚɬɚɢ
ɳɟɚɤɨɫɬɢɪɚɧɚɮɢɧɚɥɚɤɪɚɣ
ɞɭɧɚɜɫɤɢɹɛɪɹɝɜɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚ
ɥɨɞɤɨɫɬɨɹɧɤɚɬɚɋɤɦɜɱɚɫ
ɳɟ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɟɬɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɡɚ ɞɚ ɢɡɦɢɧɚɬ
ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɢɹ ɜɨɞɟɧ ɩɪɟɯɨɞ
Ʌɹɬɨɬɨɨɛɟɳɚɜɚɞɚɟɬɨɩɥɨ
ɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɨ ɡɚ ɪɚɡɯɨɞɤɢ ɩɨ
ɪɟɤɚɬɚɬɚɤɚɱɟɳɟɫɟɫɴɛɟɪɟɦ
ɞɚɨɛɫɴɞɢɦɢɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɩɨɯɨɞɢɞɨɩɴɥɧɢɨɳɟəɤɢɦɨɜ
Енциклопедичните данни

Калина МИХАЙЛОВА
ньовден - празник,
очакван с нетърпение
и желание! Празник,
който изисква и голяма
подготовка. И тази година
домакините от читалище
на стр. 8

Е

ɧɚɫɬɪ

Спомените
спират
забравата...

ɧɚɫɬɪ
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РЕГИОН

НОВИНИ
ТУТРАКАНСКО УЧАСТИЕ НА СИМПОЗИУМ
ПО АРХЕОЛОГИЯ В БУКУРЕЩ
На 26-ти и 27-ми юни в Букурещ, Румъния ще се проведе първия
Букурещки симпозиум по археология. В научния форум ще вземат
участие Петър Бойчев – директор на Исторически музей и Георги
Митев, археолог. В симпозиума ще участват още научни и музейни
работници от България и Румъния. Тутраканският археолог Георги
Митев ще представи доклад на тема „Каменните жертвеници от
Североизточна България началото на VIII-ми – средата на IX-ти век”.
ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
От Община Тутракан информират за открита процедура за възлагане
на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП с предмет "Строително-ремонтни работи на сгради в община Тутракан" в три
обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Ремонт на санитарни
възли в корпус "Ж" в СОУ "Йордан Йовков" - Тутракан"; Обособена
позиция № 2 – „Ремонтни работи по сградата на Спортна зала в с.
Белица" и Обособена позиция № 3 – „Основен ремонт на покрив и
фасади на СОУ "Христо Ботев" - Тутракан".
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки
на Агенция за обществените поръчки на 18.06.2015 г. Възложителят
предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата
на Община Тутракан: „Профил на купувача”, а оферти се подават в
запечатан, непрозрачен плик в Община Тутракан, гр. Тутракан, ул.
"Трансмариска" № 31, до 17:00 ч. на 17.07.2015 г. вкл.
Открита е процедура за възлагане на обществена поръчка по реда
на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет "Доставка на храни и хранителни
продукти за нуждите на целодневни детски градини, Обединено детско
заведение и Дом за стари хора, гр. Тутракан" по седем обособени позиции: №1 Месо и месни продукти; №2 Риба, рибни продукти и други
морски храни; №3 Плодове и зеленчуци; №4 Плодове и зеленчуци
преработени и други хранителни продукти - запазена на основание
Решение на МС №551/25.07.2014 г. за утвърждаване Списъка на
произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство
и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните
предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП;
№5 Мляко и млечни продукти; №6 Различни хранителни продукти и
№7 Хляб и хлебни изделия. Обявлението е публикувано в Регистъра
на обществените поръчки на Агенция за обществените поръчки на
17.06.2015 г. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата на Община Тутракан: „Профил на купувача”,
а оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община Тутракан,
гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" № 31, до 17:00 ч. на 14.07.2015 г. вкл.
Открита е процедура за възлагане на обществена поръчка по реда
на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет "Извършване на строително-монтажни работи на водопроводната и улична мрежа на територията на
община Тутракан по 3 обособени позиции: Обособена позиция - № 1
"Реконструкция на водопровод по ул. "Васил Априлов", гр. Тутракан";
Обособена позиция № 2 – "Реконструкция на водопровод и улица по
ул. "Мусала", гр. Тутракан" и Обособена позиция № 3 – "Благоустрояване на площадка и улици в гр. Тутракан и улици в населени места в
община Тутракан".
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки
на Агенция за обществените поръчки на 17.06.2015 г. Възложителят
предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата
на Община Тутракан: „Профил на купувача”, а оферти се подават в
запечатан, непрозрачен плик в Община Тутракан, гр. Тутракан, ул.
"Трансмариска" № 31, до 17:00 ч. на 15.07.2015 г. вкл.
КРИМИНАЛЕ
Тежко пътнотранспортно произшествие е станало на 17 юни около
12:20 часа по пътя Силистра – Русе, в района на разклона за село
Искра. При изпреварване микробус е навлязъл в насрещната лента и е
ударил идващ насреща таксиметров автомобил. Най-тежко е пострадал
водачът на таксито, а пътувала до него жена е получила фрактура на
рамото. Шофьорът на микробуса е получил порезни рани.
Кражба на девет пчелни кошера от местността „Футула” край
Тутракан е извършена в периода 17-19 юни. Образувано е досъдебно
производство.
15 кошера с пчелните семейства, оставени без постоянен надзор,
са откраднати в периода 22-23 юни от местност край Главиница.
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

СЪОБЩЕНИЕ

ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɱɥɚɥɨɬȺɉɄ
Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɭɜɟɞɨɦɹɜɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɱɟ
ɨɬɤɪɢɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɢɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɳ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɚɤɬɉɪɟɞɦɟɬɧɚɩɨɫɨɱɟɧɨɬɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɢɛɴɞɟɳ
ɨɛɳɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɚɤɬɟɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟɧɚɦɢɧɢɦɚɥɧɢ
ɢɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɰɟɧɢɧɚɬɚɤɫɢɦɟɬɪɨɜɩɪɟɜɨɡɧɚɩɴɬɧɢɰɢɡɚ
ɟɞɢɧɤɢɥɨɦɟɬɴɪɩɪɨɛɟɝɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɉɪɢɟɦɚɧɟɬɨɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɹɚɤɬɫɟɧɚɥɚɝɚɩɨɪɚɞɢ
ɩɪɨɦɟɧɢɜɁɚɤɨɧɚɡɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɧɢɹɩɪɟɜɨɡɫɴɝɥɚɫɧɨɱɥɚ
ɚɥɨɬɫɴɳɢɹɡɚɤɨɧ
Ɏɨɪɦɚɬɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɦɨɞɫɬɜɨɬɨ ɩɨ ɢɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɨɫɨɱɟɧɢɹ ɚɤɬ ɨɬ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɴɝɥɚɫɧɨɱɥɚɥɬɨɬȺɉɄɫɚɩɢɫɦɟɧɧɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɜɴɡɪɚɠɟɧɢɹɉɨɫɥɟɞɧɢɬɟɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɞɟɩɨɡɢɪɚɧɢɜɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚɫɝɪɚɞɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɢɪɟɤɰɢɹÄɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɢɨɛɳɢɧɫɤɢɭɫɥɭɝɢ´
ɭɥ´Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɜɫɪɨɤɞɨɝ
ɆɚɬɟɪɢɚɥɢɫɟɧɚɦɢɪɚɬɜȾɢɪɟɤɰɢɹÄɈɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´
ɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢȽɑɨɛɚɧɨɜɬɟɥ
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/

24.06-1.07.2015 г.

Кен Хенсли ще посрещне
July Morning в Тутракан
от стр. 1
"Лодката", където ще бъде
и сцената на рок звездите.
В програмата, която ще започне
в 20:00 часа на 30 юни и ще приключи с изгрева на слънцето на 1
юли, са включени още изпълнения
на групите Анекдот, Вход свободен, Crush, Bad City, Iris, Ignore the
Nate, Tina and friends, Blood Sugar,
Сашо Санеца, Васко Кръпката и
Подуене Блус Бенд.
Разбира се, рано сутринта на
1 юли, в 5:00 ч., песента July
Morning с гласа на Кен Хенсли ще
направи празника запомнящ се за
цял живот.
За трета година рок купонът се
организира от Община Тутракан.
През 2013-та група БТР трябваше
да сложи началото на традицията,
но излелият се час преди началото
проливен дъжд провали намеренията.
През миналата година Джулаят
се вихри до зори с изпълненията

Полицията с комплекс от мерки
за опазване на селскостопанската
продукция от крадци и пожари

на няколко рок банди, а юлският
изгрев бе посрещнат с "Нека бъде
светлина" на Васко Кръпката и
Подуене Блус Бенд.
Тутракан вече очаква феновете
на рока и на Джулая - теренът на
празника позволява поставянето
на палатки, а хотелите в града
също посрещат с "Добре дошли".

Болничните - само по електронен път
ационалният осигурителен
институт (НОИ) напомня,
че на 30 юни 2015 г. изтича 6-месечният преходен период
за представяне на хартиен или
електронен носител на данните
за издадените от тях болничните
листове. Той беше предвиден за
лекари или лечебни заведения,
които към 1 януари 2015 г. нямаха
техническа готовност или свързаност за подаване на данните
по електронен път в Електронния

Н

регистър на болничните листове
и решенията по обжалването им.
От 1 юли 2015 г. се запазва общият ред за електронно подаване
на данните от болничните листове.
От началото на годината до момента в Електронния регистър са
постъпили данни за 1 317 919 болнични листове. На хартиен носител
са подадени 7 981. Регистрация в
НОИ за получаване на уникални
номера на болнични листове са направили 8 503 лечебни заведения.

ОД на МВР в Силистра реализира комплекс от мерки
за опазване на селскостопанската продукция от престъпни
посегателства, съобщават от
крайдунавското вътрешно ведомство. Конкретните дейности
са разписани в план, утвърден
от директора на полицията
Кристиян Петров, и са резултат
от оценка на оперативната обстановка и анализ на причините
и условията за извършване на
кражби.
На началниците на районни
управления е възложено да
проведат работни срещи с
кметовете по места, председателите на земеделски кооперации и частните производители
за създаване на организация
за охрана на складовите бази,
съхраняващи селскостопанска
продукция. Предвидени са
инструктажи на назначените
от кметовете полски пазачи.
С ръководителите на частни
охранителни фирми и звена за
самоохрана ще бъдат обсъдени начини за взаимодействие
и обмен на информация при
охраната на селскостопанската
продукция.
При старта на кампанията за

прибирането на реколтата ще
бъдат провеждани ежедневни
инструктажи на полицейските служители, изпълняващи
задълженията си в селскостопанските райони. Планирани са
множество специализирани полицейски операции и съвместни проверки с други държавни
контролни органи.
Активизиран ще бъде контролът върху движението на
извънгабаритни и тежки пътни
превозни средства с оглед
предотвратяване на автопроизшествия, а на техниката,
превозваща селскостопанска
продукция, ще се извършват
системни проверки.
В районите с обособени
пунктове за изкупуване на
селскостопанска продукция
ще има засилено полицейско
присъствие.
От полицията съветват гражданите да бъдат внимателни и
предпазливи при установяване на контакти с търговци на
селскостопанска продукция и
животни.
При всяко съмнение за нередност или извършено посегателство да търсят незабавно
връзка с полицията на тел.112.

Лекоатлетката Росица Христова (Стаменова), родом от Старо село:

Спортното министерство има много програми за подбор
на таланти и за привличане на децата към спорт
Симеон БОРИСОВ
Силистра се проведе среща на лекоатлети от различни поколения. На нея
лекоатлети от миналото, чиито
имена все още се помнят – Росица Христова, Екатерина Недева,
Митхат Османов, Исмет Азисов,
Гюлсерен Чакърова, Тинка Желязкова, Димитричка Черникова
и др. Някои от тях живеят в
чужбина. С признателност бяха
споменати имената на покойните
треньори Тефик Насъфов и Стойчо Китаев, подготвили десетки
състезатели.
Какво каза Росица Стаменова,
родом от с. Старо село, автор на
17 рекорда в бягането на 400 м,

В

капитан на националния отбор
по лека атлетика в периода 19841989 г., в момента работи към
Министерството на младежта и
спорта в област Враца: „Става
все по-трудно да се привличат
млади таланти, защото и условията на работа са по-трудни и
децата могат да бъдат привлечени
единствено с по-добри условия.
Това, което видях в Силистра –
покрита лекоатлетическа писта
(б.а.-наскоро обновена с проект
с държавни средства) – малко
селища могат да се похвалят. Но
децата имат и други развлечения
и все по-трудно ги привличаме
към занимания със спорт. ММС
има много програми за подбор на

таланти и за привличане на децата
към спорт. Треньорите, работейки
по тези програми, могат да привличат деца за големия спорт.
Повече от това не можем да
направим и насила да накараме
децата, освен с по-добри условия,
защото вече имат и претенции.
Базата в цяла България е почти изцяло общинска.По новата
наредба на министерството, по
която се отпускат средства за
ремонт на спортна база, инициатори трябва да бъдат спортните
клубове и общините.“
На снимката:
Росица Христова е заедно с Гюлсерен Чакърова,
живееща в Турция

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 22 юни 2015 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
1 старши учител в детска градина – висше образование, пре2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младеж- дучилищна педагогика, мин.10 години стаж
ка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
2 миячи на превозни средства – няма изисквания за заемане
ресурси” – в две направления:
4 общи работници – няма изисквания за заемане
1 тракторист – основно образование, категория Ткт
- За стажуване
1 работник, производство на вино – средно образование
2 продавачи на закуски и напитки, средно обр.
1 лаборант, фирма производство на вино – средно професио- За обучение по време на работа
нално образование, лаборант в хранително-вкусови производства
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 продавач консултант – основно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
2 работници, животновъди – няма изисквания за заемане
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
2 сервитьори – средно образование
1 барман, основно обр.
1 машинен оператор, дървообработване – основно образование
2 машинни оператори, банциг, основно обр.
2 сервитьори – основно образование
Други СРМ към деня:
1 технически секретар – средно образование, административно
1 продавач консултант – средно образование
обслужване, работа с програмен продукт Админ-Про
2 работници, спомагателни шивашки дейности – основно
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща меобразование
дицина, компютърни умения
3 машинни оператори, шиене – основно образование
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско
2 готвачи – основно образование
образование
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Юнска сесия на Общински съвет-Тутракан Спомените спират
С
забравата...
приемане на изменение и допълнение в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община
Тутракан ще започне заседанието на местния пар-

ламент в крайдунавския
град днес от 14:00 ч.
Предстои приемането
на Правилник за организацията и дейността на
пенсионерските клубове и
Клуба на инвалидите, както и Устав на градската
пенсионерска организация.

В останалата част от
сесията, съветниците
ще актуализират с нови
четири имота Годишната
програма за управление и
разпореждане на имоти
общинска собственост
за 2015 г., след което ще
разгледат още 11 предло-

жения за разпоредителни
сделки с общински земи
в селата Цар Самуил и
Преславци.
Ден по-рано, трите постоянни комисии на Общинския съвет заседаваха
по всички предложени точки от дневния ред. “ТГ”

Плюс/Минус

"Време разделно"

дните на "безвремие", когато българското общество
е свидетел на агресия, на
насилие и други явления,
които не се вписват в
нормалните човешки взаимоотношения и контакти.
Именно тези филми ни
върнаха за малко към нормален живот. Но те свършиха... Разбрахте какъв бе
изборът на зрителите за
"Най-любим филм". Изненади
нямаше, но много киномани
имаха други свои предпочи-

прегледа на българските
игрални филми. Изборът
за "Най-любим филм" се
разпростря на повече от
100 български филми, които
няколко месеца се въртяха
по телевизионния екран.
Тези филми доставиха удоволствие и радост на много
българи. Възвърнахме си
спомените от времето,
когато Българската кинематография
"Бояна" създаваше "чудно
зрелище" за
Васил ТЪРПАНОВ
българския
збрах за заглавие на зрител. Мнотази закъсняла моя го от българпубликация "Време ските филмиразделно". За средноста- шедьоври бяха
тистическия български удостоени с
интелектуалец, тези думи призове на кине са проста метафора. нофестивалиПояснявам, че тези "зага- те в Кан, в Тодъчни" думи са заглавието кио... Спомням
на романа на именития наш с и ф и л м и т е
писател Антон Дончев. По " П ъ т я т к ъ м
мотивите от този роман, Рим", "Осъдени
режисьорът-сценарист Лю- души", "Козият
дмил Стайков създава филм рог", "Време
със същото заглавие, който разделно" и десега е обект на широко сетки други,
обсъждане от българската които ни запублика. Известно ви е, че пълваха вечепреди броени дни завърши рите - сега, в
тания за най-любим филм.
Аз бих заложил на филма
"Осъдени души" - много ми
допадна, въпреки че главните актьори са чужденци.
Милко Маринов би предпочел "Козият рог", друг филма "Оркестър без име".
Възстановиха се спомените за добрите ни актьори,
"...О, неразумни юроде! Защо се срамуваш да се
които вече са напуснали
наричаш българин и не четеш, и не говориш на своя
земния ни свят - Калоянчев,
език? Защо? - пита Паисий Хилендарски (1722-1798).
Парцалев, Слабаков, КокаЕ, отче Паисий, ами ти знаеш ли, че два века след
нова, Донева и много други
теб има сред сите българи живеещи и в Мизия, Трасветли образи, наши любимкия и Македония, хора неграмотни, които не знаят
ци в миналото, върнали ни
да пишат...
в младостта.
Сигурно не знаеш, българино, че българските луди
Защо "Време разделно"
глави от ВМРО искаха "Сите българи заедно" и те да
стана любим филм на найпомнят вечно следните истини:
много киномани? Да си
1. На този свят няма нищо по свято за всеки бългаприпомним, че прегледът
рин от неговото семейство и неговата родина!
обхващаше само игралните
2. На този свят най-беззащитни са децата и възфилми без телевизионните
растните, поради своята неопитност и старост, но
сериали.
още по-беззащитни са непросветените и незнаещи
Самият режисьор Людмил
хора!
Стайков е изненадан при3. Всяка държава си пази интересите и никоя нищо
ятно: "Телефонът ми прегря
няма да ни даде даром, защото всяка иска нещо чуждо
от поздравления. Публиката
да вземе, да присвои. В политиката няма вечни прияме трогна с избора на моя
тели, а има вечни интереси, а за запазване на своите
филм по романа "Време разинтереси, държавите не подбират средствата!
делно" за "Най-любим".
4. За да си защитим семействата и Отечеството,
Чух и абсурди, че от
ние трябва да си знаем нашите, българските интере12 до 90-годишни са гласи, интересите на съседните държави и интересите
сували. 12-годишните не
на великите сили. Да знаем кой какво ни е направил,
са били заченати още,
с каква цел го е направил и кой какво има за цел да
когато излезе филмът по
направи сега на нашите деца и на нашата родина
екраните. Този филм у нас,
България!
и в чужбина, бе оценен
Защото няма по-силен от знаещия, просветения накато филм срещу насилиерод. Такъв народ знае какво иска, знае как да го иска,
то. Отрицателният герой
от кого да го иска и знае какво и как да го направи
във филма е българинът- така винаги ще избира да го управляват най-добри
еничарин Караибрахим, а
професионалисти и патриоти!
положителният е турчин
Защото просветеният народ си пази историята,
- Сюлейман ага. Ето разкултурата, традициите и винаги, и навсякъде пее
ковничето на филма и тук
своите песни - песните на неговите бащи и деди,
смятам да насоча вашето
песните, с които трябва да растат неговите деца.
внимание - агресията и наТака ли е днес в милата ни родина - Република
силието, винаги с нечувана
България?
жестокост над поробеАко е тъй - скоро ще се оправим!
ните народи. Народът на
До всите българи!
България най-добре помни
това, защото в своето

1300-годишно съществуване като държава, 654
години е била роб, а само
646 години свободен. Първо
българите са били роби
на Византия - 169 години,
след това - на Турция (Османската империя) - 485
години.
Тъй като 1300 години се
чества през 1980 г., то до
2015 г. сме увеличили свободата си с още 35 години
и сега с облекчение можем
да се похвалим, че балан-
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Верую
на българската
национална сигурност

сът е променен и е в полза
на свободата. България
съществува вече 1335 години и повече от времето
сме били самостоятелни,
но не и свободни. Това последното е спорно и зависи
от гледната точка. Разни
"диоптри" - разни гледни
точки!
Изводи от "Време разделно"!
Българската нация в
Родопите, в Македония, в
Беломорска Тракия е била
унищожавана духовно и физически. Геноцидът започва от византийците - от
Василий II Българоубиец,
и завършва с Караибрахимите. Нацията беше
поголовно маргинализирана
и сведена до нивото на
номадски скитници по света. Погледнете снимката
илюстрираща моите думи
тук - българи, прокудени,
бежанци от Македония, заселени в Неврокопско през
1924 г. Немили-недраги...
"Караибрахими" е имало
през всички времена, има и
днес. Съществува агресия
и насилие над беззащитните.
А какви славни царе са
имали българите! Какво
величие! На тези владетели дълги години нямаше
паметници, монументи.
Едва сега се издигат, и то
оспорвани архитектурно.
Българинът винаги нещо
оспорва и вечно е несъгласен.
Нацията днес е разделена и затова много политици и историци считат
определено, че България
сега е в същото състояние
на времето на Караибрахимите във "Време разделно".

Ɇɚɪɱɨ
ȾɂɆɂɌɊɈȼ

В този брой на в. "Тутракански глас" Марчо ДИМИТРОВ представя интересни събития в Тутракан,
в които той е участвал като организатор, а и
като хроникьор в днешни времена.

За първи път в Тутракан:

1. Мащабна, стилна новогодишна украса и първи
електрически гирлянди - 1965 г.
2. Открит е Профсъюзен дом на културата - 1978 г.
3. Честване на Международния ден на учителя м.11.1977 г.
4. През 1974 г. - в. "Тутракански глас" е признат от
СБЖ - 5-та категория, в 4 страници.
5. Първа художествена изложба на творци от гр.
Силистра - 1983 г.
6. Изложба на картини на художници от Североизточна България - 1984 г.
7. Засят пионерски участък под "Борова гора" с
4-годишен срок за отглеждане - 1970 г.
8. Първи общински преглед на работническата художествена самодейност - 1982 г.
9. Общински кукерски събор в с. Варненци - 1984 г.
10. Участие в Националния фолклорен събор в Копривщица през 1984 г. от Тутраканска община.
11. Възстановка на исторически събития с ръководител Г.Цачев: слизането на четата на Панайот Хитов,
целуване на българската земя и полагане на клетва.
12. Общински карнавал на любими герои от приказки
и книги - 1965 г.
13. Начало на организирани вариететни програми.
14. Първа среща с представители на художествено-творческата интелигенция от Силистра - 1983 г.
15. Гостуване на 12 млади поети от София, приятели
на Тутракан - 1970 г.
16. Участие в събиране на експонати за Историческия музей през 1967 г. и Етнографския музей през
1974 г. в Тутракан.
17. Осигурена комисия от София за категоризация
на музиканти и певци от Тутракан и района - 1984 г.

За първи път в България:

1. Ежедневен фото-информационен вестник (подобен
на сп. "Паралели") във връзка с национално хандбално
първенство за девойки - старша възраст в Тутракан
- 1975 г.
2. Съвместна програма с Методичен отдел на
Филхармония-Русе за музикалното образование на
трудещите се - 1986 г.
3. Първо площадно тържество (вместо манифестация) по случай празника на труда - 1 май. Място на
провеждане - градския стадион - 1982 г.
4. Председателят на Клуба на отрядните ръководители Огнян Бакърджиев е избран за кандидат-член
на ЦК на ДКМС - 1970 г. (безпрецедентен случай за
България).
5. Обща изложба на хобита - 1988 г.
6. Лого (лицензиран запазен знак) на Профсъюзния
дом на културата - 1979 г.
7. Изобразителното и монументално изкуство в
Тутракан под егидата на Специализирана комисия към
Министерски съвет.

ɋɬɟɧɨɩɢɫɴɬɧɚɯɭɞɨɠɧɢɤɚɘɪɢȼɚɫɢɥɟɜɜɈɛɪɟɞɟɧɢɹɞɨɦ
ɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɪɢɫɭɜɚɧɩɪɟɡɝ
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„Слънце, радост, красота”

"Акустика", китари, музика Елица Камбурова - абсолютен победител!
край Дунав...
16-ят Международен детски фестивал „Слънце,
радост, красота” се състоя от 15 до 19 юни т.г в
Несебър.
В него участваха две тутракански надежди - Елица
Камбурова и Йоанна Димитрова, чийто музикален
педагог е Наталия Константинова.
С две първи места се завърна 6-годишната Елица
Камбурова. Тя се състезава в категория "Забавна
песен " във възрастова група 4-7 г. и в категория
"Народна песен" във възрастова група 4-10 г. с деца
от Русия, Литва, Латвия, Полша, Украйна, Германия,
Македония и др.

ȿɥɢɰɚ
ɄȺɆȻɍɊɈȼȺ

ȽɪɭɩɚȺɤɭɫɬɢɤɚɢɒɤɨɥɚɬɚɩɨɤɢɬɚɪɚ

Калина ГРЪНЧАРОВА
първия си самостоятелен
концерт, представен пред
тутраканската публика на
19 юни, момичетата и момчетата
от Школата по китара и Група
"Акустика" при НЧ "Н.Й.Вапцаров
1873" закриха творческия сезон.
И показаха, че през следващия
нещата при тях ще се случват все
във възходяща линия. Техният
ръководител - преподавателят
по музика Володя Иванов, трета
година ги обучава и ги учи на
тънкостите на китарата и песента.
На концерта, който събра техните почитатели на откритата
сцена в Крайдунавския парк, бяха
представени популярни български
и чужди песни. Публиката припяваше с тях и дълго ги аплодира.

С

лярната песен "Детска планета" Василев.
акомпанирана на йоника от ФиСъвсем непринудени, изпети от
лип Калчев. Техни ръководители сърце, бяха песните на малката
са Румяна Статева и Валентин Елица Камбурова, която се завър-

ɉɪɟɤɪɚɫɧɢɬɟ
Ɇɚɠɨɪɟɬɤɢ
ɤɨɤɟɬɤɢɫɨɛɢɱ
ɤɴɦɩɭɛɥɢɤɚɬɚ

Ʌɨɪɚ
Ɍɟɪɡɢɣɫɤɚ

Ƀɨɚɧɧɚ
ȾɂɆɂɌɊɈȼȺ

И в двете категории тя бе най-добра и спечели
първите места! Жури в различен състав за всяка кана от Международен фестивал в тегория оценяваше децата. Елица бе и единственият
Несебър специално за концерта в вокалист в 1-ва възрастова група поканен да пее
Тутракан. Изпълненията на Еличка на Гала-концерта на конкурса! Поради ангажимент
бяха умело допълнени от вихрените танцови стъпки на малките
балеринки Светлозара, Никол и
Ясмина.
На заключителния концерт
присъства кметът на община
Тутракан д-р Димитър Стефанов,
от чието име бяха връчени цветя
и поздравителен адрес до Школата по китара, група "Акустика" и
Володя Иванов. Една от песните,
изпълнена от "Акустика", бе специален поздрав за него.

към читалището в Тутракан, тя се завърна в родния
си град и вечерта на 19 юни на откритата сцена в
Крайдунавския парк бе гост-изпълнител в концерта
на група "Акустика" и Школата по китара.
Йоанна Димитрова участва в категория "Естрада"
във възрастовата група от 8 до 10 г. и се състезава
с връстници от Полша, Русия, Беларус, Украйна,
Молдова и България.
Тя завоюва 3-то място, за което бе удостоена с
плакет и диплома.
“ТГ”

Още един ден с пазителите
на българския фолклор

Ɏɢɥɢɩ
Ʉɚɥɱɟɜ

Програмата бе разнообразена
с включените гост-изпълнители
- приятели на читалището, чиито
песни и танци я обогатиха и оцветиха допълнително.
Клуб "Мажоретки-кокетки" от
СОУ "Христо Ботев" с ръководител Добрина Вълкова за пореден
път се радва на добър прием
от публиката, защото не само
атрактивните униформи радват
окото, а от изпълненията им лъха
професионализъм.
Лора Терзийска изпя попу-

ȿɥɢɰɚɄɚɦɛɭɪɨɜɚɢɦɚɥɤɢɬɟɛɚɥɟɪɢɧɤɢ

„Празникът на водните лилии” с още
награди за талантливи деца на с. Косара
Сениха НЕАЗИ
грамота и награда кметският намесник на с.Малък
Преславец – Галина Ангелова, отличи децата от НЧ „Ведрина 1997”, с.Косара за индивидуални постижения в областта на
изобразителното изкуство.
Илкер Сехат Бейхан – трето
място във втора възрастова група и Арзу Сунай Шекюр – трето
място в първа възрастова група,
са наградените участници от Школата по изобразително и приложно
изкуство към местното читалище
в с.Косара. Възпитаниците й за
поредна година получават своите
награди за заслуги за издигане на
престижа на „Празника на водните
лилии” и природата на с.Малък
Преславец, както и отбеляза по
време на церемонията кметът Галина Ангелова.

С

Ʉɦɟɬɫɤɢɹɬ
ɧɚɦɟɫɬɧɢɤ
ȽɚɥɢɧɚȺɧɝɟɥɨɜɚ
ɫɂɥɤɟɪɢȺɪɡɭ

Дончо ДОНЧЕВ
а 20 юни 2015 г. се проведе поредният Фолклорен
събор „Песни и танци от
Добруджа" в Ситово. В него участваха над 30 самодейни колектива
и индивидуални изпълнители.
Честа първи да представят своята
програма бе предоставена на самодейците от НЧ „Освобождение
– 1940 г.”, с. Сокол, които за трета
поредна година показват своето

Н

изкуство там. В програмата бяха
включени пет жанра – акапелни
песни, автентични народни песни,
обработени народни песни, автентични танци и обработени танци.
Тридесетминутната програма
на соколските самодейци предизвика огромно възхищение и
въодушевление на прекрасната
публика. И както винаги, овациите
й си остават най-голямата награда
за самодейците. Заедно с нея,

самодейците получиха грамоти и
солидна парична награда, която
ще допринесе за по–благоприятното провеждане на ежегодната и
традиционна „Творческа почивка”,
която тази година тя ще се проведе
извън границите на страната.
Поредната предстояща годишна
изява от национален характер ще
се състои на 4 юли в местността
„Пчелина” край Разград - четвъртото издание на НФС „Лудогорие”.
Въпреки специфичните изискания
залегнали в регламента на организаторите, няма съмнение, че с
участието си самодейците от с.
Сокол ще се представят достойно
и отново добре ще се впишат в
класациите.
Да си припомним и миналогодишната изява в НФС в с. Рибарница, която донесе най-високото
признание за читалището в с.
Сокол - "Най–голям пазител на
българския фолклор".
Читалищното настоятелство
пожелава на своите самодейци,
много здраве и още по-големи
творчески успехи!
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Новочерненци пеят и танцуват в сърцето на Странджа планина
валянка, хурка и вретено, меден
бакър.
Зрителите и публиката бяха
завладени от прекрасните носии,
които разцъфтяха на голямата
сцена в разнообразието си от
багри. Най-уникални бяха хората,
изиграни от черненци, съчетали в
себе си стъпки и движения, дошли
от местата в Северна Добруджа,
където са живели дедите ни. И от
народностите, с които са живели
в съседство и разбирателство –
румънци, бесараби, молдовани,
казаци, липовани, унгарци, гърци.
Силните мъжки гласове и нежните женски провиквания отекваха
сред вековните дъбове на Странджа
планина. И възрастни, и млади играха с цялата си душа. Щастливи,
че носят в сърцето си фолклора
на майките и бащите си. На своите

които са звучали и по националната
телевизия, и в ефира на БНР точно
по Димитровден. Облечени в носиите от майките и бабите си, шарени

ɑɟɪɧɟɧɰɢɢɱɟɪɧɟɧɤɢ

т 19 до 21 юни се проведе
Шести национален събор
на народното творчество
„Странджа пее“ в село Граматиково, общ. Малко Търново. Представянето на участниците стана на
две сцени. Едната – на площада в
селото, пред читалището, а другата
– в местността на първия фестивал,
където с проект на общината е изграден комплекс със сцена.
Първият фестивал се провежда
през 1960 год. по идея на Филип
Кутев. Тогава негови съорганизатори са БНР, БНТ, БАН.
Заслугата съборът да се проведе
в Граматиково има Начо Папазов,
тогава министър на просветата и
културата (25 декември 1959 - 27
септември 1962), роден в това село.
Националният събор се провежда веднъж на 4 години – като
олимпийските игри.
Заявка за участие в тазгодишния събор са дали 250 участници
– индивидуални изпълнители и
състави, инструменталисти, групи,
представящи обреди и обичаи.
Партньори на организаторите са
Министерство на културата, БНТ,
БНР, Парк „Странджа“, Институт
по етнология и фолклористика към
БАН, община Малко Търново.

О

Изпълнителите в конкурсната
програма се оценяваха от жури,
съставено от специалисти от ИЕФЕМ към БАН, Съюза на българските композитори, АМТИ–Пловдив и Националните училища по
фолклор, назначени със заповед
на Министъра на културата и кмета
на община Малко Търново. Гост на
тазгодишния събор е и Янка Рупкина, световно известна народна певица, също от странджанския край.
В рамките на събора има улица
на занаятите с типични за Странджа
изделия и кулинарни специалитети
и изложба на 200 снимки, показващи старта на събора от първото
му издание.
Добруджанският фолклор бе
достойно представен от самодейците към читалището с председател Тодорка Владимирова - АФС
„Черненци“ с обичая „Валянка“,
фолклорна група „Черненка“, които
изпълниха добруджански народни
песни.
На сцената излезе Керанка Радева. Когато запя първите думи от
песента и гласът й се понесе, мек
и красив, сред вековните гори на
Странджа планина, всичко утихна.
Зрителите слушаха удивени и
очаровани топлият глас на жената

пред себе си, затаили дъх, сякаш
не искаха песента да свършва.
Втората песен беше в съпровод
на акордеониста Георги Иванов.
Успехът беше същият. Керанка
завладя зрители и слушатели.
Бурни аплодисменти съпроводиха
слизането й от сцената. Магията
продължаваше. Веднага към нея се
отправиха журналисти от вестници
и радиа. Караха я да запее отново,
сякаш да се уверят, че красивият глас, който слушаха допреди
малко, е нейният. А тя, притеснена
и развълнувана, невярваща, че е
предизвикала такъв невероятен
интерес, имаше нужда само от
глътка вода за пресъхналото си от
вълнение гърло. Снимаха я, задаваха й въпроси. Накрая я поканиха
в една от залите на читалището да
направят запис на песните, които
изпя, за БНР.
Огромен успех имаше и представянето на обичая „Валянка“
на автентичен фолклорен състав
„Черненци“, ръководител е Радка
Иванова. Валянката е уникален
обичай, такъв, какъвто не се среща
никъде другаде в цялата ни страна.
На сцената се показаха автентични
предмети от бита, някои може би
вековни – черги, димии, маганяк,

ɄɟɪɚɧɤɚɊɚɞɟɜɚɢ
ɋɬɨɹɧɤɚɉɚɜɥɨɜɚ

предци.
Най-прекрасно от всичко беше
може би точно това – че във фолклорната група има и много младежи, които учат песни, танци и
обичаи и не само подкрепят, но са
и до тези, от които се учат. Между
тях има и ученици, и студенти, и
млади работници. Те правят и
пътуването, и престоя по-весел, за
което по-възрастните им се радват.
Група „Черненка“ с ръководител
- детската учителка Петранка Христова, пя на сцената на площада,
пред читалището. Младите жени
– Маргарита, Цветанка, Мария,
Станка, Марияна, Валентина, имат
огромен репертоар от автентични
добруджански песни, много от

и красиви като цветята в градините
си, новочерненки завладяха не
само журито, но и всички, дошли
да послушат хубава народна песен.
Когато свършиха изпълнението
си, те бяха наобиколени от любители и журналисти, които ги снимаха
и разпитваха за всичко, което ги
интересува.
При групата от Нова Черна дойде
Стоя Янчева от Бургас, която има
снаха от Нова Черна. Тя изказа възхищението си от всички изпълнения
на нашите самодейци, от това, че
пазят живи традициите и обичаите
си, от прекрасните носии.
Най-високата чест, оказана на
новочерненската група, беше специалното внимание, с което ги

удостои видният съвременен странджански изпълнител, фолклорист
и водещ на радио и телевизионни
предавания Манол Михайлов. И
както го умеят само хората с големи
сърца, той попита новочерненци
могат ли да изпеят, като гости в
Странджа, добруджанския химн.
Групата запя въодушевено „О,
Добруджански край". Запя и Михайлов. После певецът ги запита дали
знаят химна на Странджа „Ясен
месец веч изгрява“. Отново екнаха
красивите гласове. И се понесоха
над поляните. Над дърветата. И
се заслушаха буките и дъбовете.
Зашумяха листата им.
А отгоре грееше кротко и мило
слънцето – ласката на Странджа
планина към своите гости.
И както всеки труд се възнаграждава по достойнство, така и
новочерненци получиха достойни
награди: Обичаят „Валянка“ – първо място, Керанка Радева – второ
място, а Група „Черненка“ – трето
място.
Да са честити наградите на участниците в събора „Странджа пее“
– 2015. Нека да са живи и здрави
те, и семействата им, които ги
подкрепят. Да са все така ентусиазирани в начинанията си. Да носят
още много награди от различни
краища на родината. И да славят
добруджанските обичаи, носии,
песни и танци.
А на Радка Иванова – да запази
усмивката, търпението и любовта
си към фолклора.
И пламъчето на българщината.
С много обич,
Стоянка ПАВЛОВА
22.06.2015 г.

Детски танцов ансамбъл ”Ритъм Главиница” Лятна „Читалищна театралия“
успешно се утвърждава
в Косара и Зафирово
етският танцов ансамбъл
”Ритъм Главиница”, сформиран по проект „Модно
шоу на 19-ти век” финансиран
по ОП „ТГС Румъния – България
2007–2013“, продължи дейността
си след приключването му.
За продължението и развитието
на тази дейност, екипът потърси
и намери финансова подкрепа
от НЧ „Христо Ботев – 1940 г.”
в гр.Главиница и от СОУ ”Васил
Левски”. Водещ хореограф на състава и художествен ръководител е
Росен Атанасов.
За една учебна година 2014-2015
г. танцовият състав от 36 ученици
нарасна на 100 танцуващи, като
обхвана учащи се от втори до девети
клас от различни населени места на
община Главиница. Танцовата трупа
бе ангажирана с участия в училищни
и общински празници и тържества
през цялата учебна година: в празника посветен на 30-годишнината от
обявяването на Главиница за град,
в Коледен концерт, на патронния
празник на СОУ ”Васил Левски”, в
Тържествения концерт по случай
националния празник на Република
България, а също и в програмата
за честване на Деня на българската
просвета и култура.
На 9 май т.г танцовият състав бе
поканен и участва в отбелязването

нтересен проект
предстои да бъде
осъществен от НЧ
„Ведрина - 1997 г.“ в с.
Косара, с партньори НЧ
„Христо Ботев - 1901 г.“,
с. Зафирово и Община Главиница. Той се нарича "Читалищна театралия“ и е
финансиран от Фонд „13
века България“ към Министерството на културата.
Проектът е одобрен за
дофинансиране за дейности
на стойност 1 500 лв. - за
подготовка и представяне
на две детски мини пиеси:
„Приключенията на Мила“
Децата от община Главиница и „Морска приказка“, които
станаха добри танцьори, придобиха самочувствие, че и те са
част от Европа. Сред мнозина от
тях възникна добро приятелство
и обещаващо сътрудничество с
румънските и турските деца.
СОУ ”Васил Левски” в Главиница
се превърна в привлекателно и
атрактивно място за учениците,
животът им стана по-интересен,
изпълнен с неповторими емоции.
Благодарение на приятелството
с румънските деца, усвояването
на английския език се превърна в
необходимост за подрастващите
от училището.
“ТГ”
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на Деня на Европа в румънския град
Кълъраш. Празникът бе организиран
съвместно с учениците от гимназия
„Михай Еминеску” в румънския град.
На 20 май педагогическите екипи
от двете партньорски училища, подписаха споразумение за съвместна
дейност, която ще бъде обект на
бъдеща работа между гимназия
„Михай Еминеску” град Кълъраш и
СОУ ”Васил Левски” град Главиница.
Танцовият състав от партньорското румънско училище участва
в концерта по случай 24 май организиран в град Главиница.
С кратката си история танцова
трупа „Ритъм Главиница” участва

също в Международния детски
фестивал в град Изник, Турция,
провел се от 20 до 24.04.2015 г.
Танцовият състав от турския град
върна визитата на община Главиница и участва в тържествата по
случай 24 май.
Проектът „Модно шоу на 19-ти
век”, постигна и надмина целите
си, предаде на малката добруджанска община международен облик,
принос, за което имат визитите на
румънските и турски партньори по
проекта. Всички те пристигнаха за
празника в Главиница на доброволни начела, което предаде на
проекта устойчив характер.

следва да бъдат изнесени
пред широката аудитория
на двете селища - в Зафирово в края на м. юли и
в Косара в началото на
август.
Участници в пиесите са
одобрените след кастинг
на 19 деца от Зафирово
и Косара. Ръководител на
проекта е Сениха Ниази,
която е председател на
читалището в с. Косара.
Жури на кастинга са и
постановчиците на пиесите - Калинка Василева,
Елена Аврамова и Дешка
Георгиева.
“ТГ”
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Успешен творчески сезон за Школата по
изобразително изкуство и пластика
а времето от началото
на октомври до края на
м.юни 2015 г. Школата по
изобразително изкуство и керамика при НЧ „Христо Ботев – 1901
г.” в с. Зафирово, състояща се от
13 участници има извоювани отличия от 10 национални конкурса.
В колекцията от отличия са 3
първи места, 3 втори места, 4 трети места, една специална награда,
две колективни награди, две поощрителни награди подплатени с
десет медала, една статуетка, два
плакета, 40 грамоти, дипломи,
свидетелства и много предметни
награди.
Най-големите постижения имаме в следните национални конкурса: НК „Св. Трифон Зарезан”

З

гр. Сунгурларе - три медала (I, II,
III място), НК „Малките нашенци"
- гр. Казанлък – три медала (I, II,
III място), НК „Мадарски конник
- символ на историческото минало на България" - два медала
(I и III място), НК „Казанлъшка
роза" - два медала (III място и
специална награда), НК „За хляба
наш” – статуетка и плакет (II място и поощрителна награда). Две
колективни отличия децата извоюваха от НК „Моите детски мечти"
- плакет и грамота и НК „Детство
мое реално и вълшебно".
С най-много отличия в първа
възрастова група, а именно в три
национални конкурса, се класира
Преслав Петров Михайлов – на
8 год. Той има спечелени едно

Регата от Ряхово до Тутракан
за Деня на река Дунав

делтата на Дунав 1 700
от стр. 1 km2 са обрасли с тръстика. Има и няколко вида
водна лилия. Опесъчените
места са покрити с трева
„Стипа“. По поречието на
реката се намират гори,
където могат да се срещнат множество растения
и животни. В гората Литя
има дюни с дължина 250
метра и ширина 10 метра.
Там някои дървета достигат 10 метра височина.
Срещат се и много животински видове. Значителен
процент от световната
популация от птици живее
в териториите покрай реката. В делтата на Дунав
плуват над 45 вида сладководна риба, от които
Acipensednidae е застрашен
вид. Известно е, че голям
брой от популацията на

сочат, че "река Дунав минава през 10 държави - Германия, Австрия, Словакия,
Унгария, Хърватия, Сърбия,
България, Румъния, Молдова
и Украйна. Басейнът й заема общо 817 000 km2. При
вливането си в Черно море
тя се разделя на три ръкава - Килийски, Сулински и
Георгиевски. Най-северният
- Килийският ръкав, служи
за граница на Румъния и
Украйна. Средният ръкав
- Сулинският, е най-пълноводният и най-дълбокият.
Дунав е дом на много
растителни и животински
видове. Речното корито е
най-голямата заблатена
територия в Европа. Тук е
най-голямото количество
тръстика в целия свят. В

Ново от схемата за помощ de minimis
ɴɜɜɪɴɡɤɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɹ ɫɴɜɟɬ ɧɚ ȾɎ
³Ɂɟɦɟɞɟɥɢɟ´ ɧɚ  ɝ
ɢ ɜɡɟɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ȼɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɦɡɚɫɥɟɞɧɨɬɨ
ɉɨɞɧɨɜɹɜɚ ɫɟ ɩɪɢɟɦɴɬ ɧɚ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɯɟɦɚ ɡɚ ɩɨɦɨɳ GH PLQLPLV ɫɴɝɥɚɫɧɨ
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ȿɋ ʋ
ɡɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɫɬɨɩɚɧɢ ɩɨ ɇɚɪɟɞɛɚ 1  ɨɬ
 ɝ ɨɬɝɥɟɠɞɚɳɢ ɟɞɪɢ ɢ
ɞɪɟɛɧɢ ɩɪɟɠɢɜɧɢ ɠɢɜɨɬɧɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬ ɧɚ
ȾɴɪɠɚɜɟɧɎɨɧɞɁɟɦɟɞɟɥɢɟ
ɈɛɥɚɫɬɧɚȾɢɪɟɤɰɢɹɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɏɪɢɫɬɢɧɚɇɢɤɨɥɨɜɚ
ȼɫɪɨɤɞɨɸɧɢɝɫɟ
ɞɚɜɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɧɚɪɟɝɢɫɬɪɢ-

В

ɪɚɧɢ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɫɬɨɩɚɧɢ
ɨɬɝɥɟɠɞɚɳɢ ɟɞɪɢ ɢ ɞɪɟɛɧɢ
ɩɪɟɠɢɜɧɢɠɢɜɨɬɧɢɨɬɝɨɜɚɪɹɳɢɧɚɭɫɥɨɜɢɹɬɚɩɨɭɬɜɴɪɞɟɧɢɬɟɭɤɚɡɚɧɢɹɡɚɩɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚ
ɫɯɟɦɚɬɚɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɩɨGH
PLQLPLVɢɧɟɩɨɞɚɥɢɜɫɪɨɤɡɚɹɜɥɟɧɢɟɞɚɛɴɞɚɬɞɨɩɭɫɧɚɬɢ
ɞɨɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ
ɉɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɬɨ ɳɟ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɢɩɪɢɭɬɜɴɪɞɟɧɢɬɟɫɬɚɜɤɢɫɴɝɥɚɫɧɨɩɪɢɟɬɢɭɤɚɡɚɧɢɹ
ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɍɋ ɧɚ Ɏɨɧɞɚ
ɨɬɝɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚ
ɭɬɜɴɪɞɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬ ɩɨ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨɬɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɡɚɟɞɪɢ
ɢɞɪɟɛɧɢɩɪɟɠɢɜɧɢɠɢɜɨɬɧɢ
ɋɪɨɤɴɬ ɡɚ ɫɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɢ ɢɡɩɥɚɳɚɧɟ ɧɚ
ɩɨɦɨɳɬɚɟɞɨɸɥɢɝ
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ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɛɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɨɛɹɜɹɜɚɱɟɈɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟ ʋ ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɨɬ
ɝȾȺȼȺɊȺɁɊȿɒȿɇɂȿɧɚɂɫɦɚɢɥȺɯɦɟɞɆɟɯɦɟɞɨɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɞɚɜɴɡɥɨɠɢɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚ´ɉɨɞɪɨɛɟɧ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉ±ɉɥɚɧɡɚɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟɉɁɜɨɛɯɜɚɬɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹɬɦɭɢɦɨɬʋɩɨɄɄɢɄɊ
ɨɞɨɛɪɟɧɚɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ±ɝɧɚÄȺɝɟɧɰɢɹ
ɩɨɝɟɨɞɟɡɢɹɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɹɢɤɚɞɚɫɬɴɪȺȽɄɄɝɪɋɨɮɢɹɡɚ
ɢɦɨɬɢɡɜɴɧɝɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɭɪɛɚɧɢɡɢɪɚɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

второ място от НК „За хляба
наш”, гр. Благоевград и две трети
места от НК ”Мадарски конник символ на историческото минало
на България" - гр.Шумен и НК ”Казанлъшка роза” - гр. Казанлък.
Наградите му са една статуетка и
два медала в раздел Приложно
изкуство.
На второ място по отличия се
нареждат Весела Цонева, Габриела Илиева, Галена Георгиева,
Айкут Айхан имат извоювани
по един медал. Весела Цонева и
Айкут Айхан извоюваха своите
медали от НК „Малките нашенци”, Галена Георгиева спечели
своя медал от НК ”Св. Трифон
Зарезан”, а Габриела Илиева от
НК ”Мадарски конник – символ

на историческото минало на
България".
На трето място по отличия
се в първа възрастова група се
нареждат Свилен, Селин и Ангел,
които имат колективни отличия
от НК „Моите детски мечти” - гр.
София и НК „Детсво мое, реално
и вълшебно” - гр. Ловеч.
Във втора възрастова група на
първо място се нарежда Георги
Галинов Тодоров - 12 г., с три
отличия от три национални конкурса. Той има спечелено едно
първо от НК ”Малките нашенци"
- гр. Казанлък, специална награда
на НДД от НК „Казанлъшка роза”
- гр. Казанлък и поощрителна
награда от НК ”За хляба наш”.
Наградите му са два медала и

европейския пор живее на
островите по реката. Горите по поречието са дом
също на някои редки видове
влечуги. Единствено в резервата "Сребърна" гнезди
световно застрашеният
вид птица - къдроглав пеликан.
Дунав е втората по големина река в Европа. Заедно
с притоците си образува
една от най - важните
речни системи на Стария
континент.
Денят на Дунав е празник за една по-чиста река,
като резултат от международното партньорство
на страните от Дунавския
басейн. Отбелязва се с фестивали, изложби, различни
форуми, срещи и образователни дейности във всички
14 държави, през които
реката тече.
Отбелязването на Деня
на река Дунав има за цел да
заздрави единството между страните, да катализира
разнообразните дейности
на местно, национално и

регионално ниво. Целта на
празника е да засили усещането на жителите, че
споделят един речен басейн
и това ги прави свързани
и отговорни един от друг.
Реките са източник на
живот, енергия, храна, вода,
транспорт, отдих. Дунавските влажни зони регулират замърсяването и пречистват водите. Реките са
връзка между европейските
страни и обединяват различните езици, култури и
истории. Те са и от голямо
значение за Европейската
дива природа. Басейнът се
отличава с голямо разнообразие от екосистеми и
местообитания за много
животински и растителни
видове. Река Дунав е от
изключително значение и
за Република България, тъй
като представлява една от
границите на страната ни
и е връзка с останалите
части на континента. Всеки от нас може да допринесе за нейното устойчиво
използване и закрила".
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СЪОБЩЕНИЕ
Община Тутракан уведомява всички кандидати за
потребители и лични асистенти, които не са подали
документи по първия етап на проект „Нови възможности за грижа”, че с писмо BG05-653/17.06.2015
г. на Агенция за социално подпомагане – София, се
отменя втори етап за прием на документи, поради
недостиг на финансов ресурс.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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плакет. На второ място по отличия във втора възрастова група
се нареждат Богомил Николаев
Савянов и Виктор Веселинов
Великов - те имат спечелени по
едно отличие (медал) Богомил
Николаев Савянов - 13 г. има
медал за първо място от НК „Св.

Трифон Зарезан” и от същия конкурс Виктор Веселинов Великов
грабна също един медал - второ
място.
Лорета СТАНЕВА,
Ръководител на Школата
по изобразително изкуство и
пластика
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Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на „Благодарност” ЕООД, гр. Тутракан – собственик на имот с идентификатор
73496.500.1564 от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със
Заповед № РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК, гр. София е издадена
Заповед № РД-04-851/17.06.2015 г. на Кмета на Община Тутракан с
разрешение да възложи изработване на проект:
Да възложи изработване на ПУП – изменение на План за
регулация и застроява-не /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 73496.500.1564 от Кадастрална карта на града , одобрена
със Заповед № РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК, гр. София; в кв. 2
от ЗРП – кв.”Рибарска махала” - Тутракан, одобрен със Заповед
№114/29.04.1991г. като собственик на имота към Комплексен проект
за инвестиционна инициатива /КПИИ/.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 31/17.06.2015 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че
по искане на Андрей Петров Флешеров – собственик на
имот с идентификатор 73496.501.262 от Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–
6/04.02.2008 г. на АГКК, гр.София е издадена Заповед №
РД-04-837/16.06.2015 г. на Кмета на Община Тутракан
с разрешение да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застряване /П3/ за поземлен имот с идентификатор
73496.501.262 от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед №РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК,
гр.София; в кв.75 от План за улична регулация на гр.
Тутракан от 2006 г.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

№ 34/22.06.2015 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че
по искане на Андрей Петров Флешеров – собственик на
имот с идентификатор 73496.501.262 от Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–
6/04.02.2008 г. на АГКК, гр.София е издадена Заповед №
РД-04-837/16.06.2015 г. на Кмета на Община Тутракан
с разрешение да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застряване /П3/ за поземлен имот с идентификатор
73496.501.262 от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед №РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК,
гр.София; в кв.75 от План за улична регулация на гр.
Тутракан от 2006 г.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 32/17.06.2015 год.

ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɛɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɨɛɹɜɹɜɚɱɟɈɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟ ʋ  ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɨɬ
ɝȾȺȼȺɊȺɁɊȿɒȿɇɂȿɧɚÄɇȿɌɍɈɊɄɋȻɔɅȽȺɊɂə´ȿɈɈȾɞɚɢɡɪɚɛɨɬɢɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉ
 ɉɚɪɰɟɥɚɪɟɧ ɩɥɚɧ ɉɉ ɡɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɡɜɴɧɝɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɭɪɛɚɧɢɡɢɪɚɧɢɬɟɬɟɪɢɬɨɪɢɢɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɩɨɞɡɟɦɧɚɨɩɬɢɱɧɚɦɪɟɠɚɡɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɫɴɨɛɳɟɧɢɹɡɚɧɭɠɞɢɬɟɧɚÄɇȿɌɍɈɊɄɋȻɔɅȽȺɊɂə´
ȿɈɈȾɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɤɚɬɨɬɪɚɫɟɬɨ
ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɩɨɩɨɥɫɤɢɩɴɬɢɳɚɜɡɟɦɥɢɳɚɬɚɧɚɫɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɫɒɭɦɟɧɰɢɫȼɚɪɧɟɧɰɢɫȻɟɥɢɰɚɢɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

Доктор среща на улицата свой в леглото: - Кой беше?
бивш пациент: - Здравейте, из- Съпругът ми. Каза, че ще закъсглеждате удивително добре! Меж- нее. Играел карти... с тебе!
ду другото, как е язвата ви?
- Замина за една седмица при
- Иванчо, защо в диктовката си
майка си!
имаш толкова празни места?
- Място за реклами, госпожо!
- Какво правиш ?
- Обичам те, липсваш ми, сънуЕдин турист пита в едно село:
вам те, мисля за теб. А ти?
- Чичо, имате ли някаква атрак- Ям дюнер.
ция за туристите?
- Имахме, но се омъжи.
Петокласник: - За Коледа искам
тампон!
Човек се къпе в реката с дрехите.
- A знаеш ли какво е това "там- Защо се къпеш облечен?
пон"?
- Пера си дрехите.
- Амии, не знам точно, но по
- Нямаш ли пералня?
телевизията казват, че ако имаш
- Имам, но от нея ми се вие свят.
този тампон, може да ходиш на
плаж всеки ден, да караш колело,
На плажа лежи маце по корем
да тичаш, да правиш всичко, как- с много пищна плът. Минава един
вото ти харесва и никой нищо да симпатяга: - Еех, хубави зъби,
не забележи!
здрави зъби имате!
Мацето се обръща към него и
Мечо Пух тръгнал да бере гъби. пита: - Как разбрахте, че имам
Когато видял една се спрял и казал: хубави зъби, като не ги виждате?
- Гъбке, сега ще те набера!
- Хм, с лоши зъби как ще охра- Не, недей, Мечо Пух! - отвър- ниш този голям задник...
нала гъбката - Имам безплатни
минути, аз ще те набера!
Някакъв човек гледа табло със
снимки на престъпници - "Издирват
Бабички пред блока:
се", и си мисли: "Глей колко им е
- Ей, не случихме на джипи - уж акъла на тия полицаи, бе... Що не
лекуваше мъжа ми от пневмония, са ги хванали като са ги снимали?
пък той умря от жълтеница...
- Ааа, нашето джипи е по-комБлондинка се качва в такси и
петентно - от каквото те лекува, от казва на шофьора: - Добро утро!
това умираш!
- По-силно... – казва шофьорът.
- Добро утроо!
Лежат в леглото мъж и жена.
- По-силно...
Телефонът звъни. Вдига жената:
- Добро утрооо! – крещи блон- Да, скъпи. Добре, мили. Разбира динката.
се, скъпи. Добре, скъпи, не се
- А, ма, ооу, вратата затвори
притеснявай! - и затваря. Мъжът по-силно!

ПРОДАВАМ
място в с. Зафирово - 8 дка в регулация ток, вода и ограда.
За информация на тел.: 0887 932 244 и
0889 307 737

ПРОДАВАМ
едноетажна полумасивна жилищна сграда
(къща) с гараж със застроена жилищна площ
47 кв.м и дворно място - 1650 кв.м
в с. Цар Самуил, община Тутракан
Цена - по споразумение
За информация: 0898 457 112 - Георгиева

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

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

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

Сканди

СУДОКУ

24.06-1.07.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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24.06-1.07.2015 г.

Животворящият Еньовден! поетично
от стр. 1 то, подготвени от Тодора Попова, ни въведоха в
красотата на празника. Те
представиха обичая "Припяване на пръстени", с който
се правят предсказания за
бъдеща женитба на девой-

"Светлина-1904 г." в с. Варненци със секретар Олга
Атанасова и с подкрепата
на кметския наместник
Снежана Михайлова ни по-

Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Еньовден
На Н.

дариха впечатляващи мигове.
Слънцето едва изчака
водосвета отслужен от
отец Михаил и започна да
ни зарежда постепенно с
животворящата си енергия
и сила, поднесе ни неповторимото си "трептене".
Всички наблюдавахме безмълвно и се радвахме.
Спазихме православната
традиция на прескачане на
огъня и преминаването под
еновския венец, направен
от различни билки.
Малки момичета-еньовки,
самодейки от читалище-

Трепка зората, играе,
къпе се в жива вода
и - закъсняло гадание в утрото гасне звезда.
В утринен здрач самодиви
търсят в съня ти подслон
и със душите се сливат
в древен, неписан закон.
Бързай, додето следите
от самодивски хора
пазят превити тревите
в утринна, тежка роса.
От самовилата Магда –
билка за втори живот,
билки за първата севда
билка за сетна любов.
Бързай, бери ги, дордето
Божие чудо в леса
паша не стъпче с копито,
слънце не среже с коса.

ките.
Всяка девойка си изтегли
късметче от менчето, поднесено от Еньовата буля
- малката Полина.
Най-малката участничка
на Еньовден тази година
беше двегодишната внучка
на отец Михаил - Ния.
Организаторите бяха
подготвили билков чай, пресен мед и мекици, с които
почерпиха всички. Всеки
си тръгна с малък спомен
- еньова китка, свита от
седем билки и неповторими
емоции и преживявания до
следващата година.

На Еньовден в Нова Черна
ната трева, за да бъдеш здрав през
цялата година. Тогава билките имат
най-голяма сила, а не на връщане.
С тревите и цветята, с чудодейни
билки - равнец, мащерка, лайка,
бръшлян, здравец и други билки,
увихме голям еньовски венец. Набрахме 77 билки и половина – за
всички болести и за „болестта без
име". Всеки разказваше за билките
и тяхното значение, какво лекува,
кога можем да ги берем, какви
мехлеми се правят, а те - бабините
рецепти, са много важни за нас.
Една по-възрастна жена каза:
„Точно по изгрев, всеки трябва да
се обърне с лице към него и през
рамо да наблюдава сянката си.
Отразява ли се тя цяла, човекът ще
бъде здрав през годината, а очертае
Радка СТЕФАНОВА
ньовден е! Рано в зори, на
площада пред читалището
отново е шумно. Събраха
се млади и стари, за да спазим
традицията на този български
народен празник. Самодейците
до късно вечерта правиха китки
от билки вързани с червен конец,
които престояха през нощта срещу
Еньовден в бакър с вода, под червен
трендафил. Тръгнахме за местността, където най-добре се вижда изгрева на слънцето и неговото хоро.
Поверието гласи, че на отиване към
поляната, билките тогава трябва
да се берат. Да си измиеш лицето
с росата и да се отъркаляш в рос-

Е

ли се наполовина – ще боледува”.
Друга жена пък сподели, че „билките, които се берат на Гергьовден
се използват за лекуване на добитъка, то еньовденските билки се
използват за лекуване на хората".
Търкаляхме се из росата. Найщастлив бе 8-годишният Иван Киров. За първи път той видя изгрева
на еньовското слънце. Набра дъхави
билки, които с радост занесе у дома.
Ето, че пристигнахме в местността! Изгревът на слънцето започна
да се подава на хоризонта, плавно
и красиво. Вперили очи в него, ние
се наслаждавахме на невероятния
му танц. Завладяващ и зареждащ,
единствено само на този ден.
Гледахме и се чудехме... Какво е
това чудо?
Венецът вече е готов и всички
преминахме под него за здраве.
Взехме си и по една еньовска
китка и по една паричка от бакъра.
Еньовската китка ще окачим на
различни места из дома и през
годината ще я използваме за лек.
Венецът ще поставим на видно
място в читалището, за да ни пази
от зло и да дарява със здраве всички
самодейци и посетители.
А семейство Мария и Георги Георгиеви ни бяха приготвили хубав
ароматен чай от билки. Ароматен
е, защото стопанката Мария (стоматологична сестра по професия
и самодеец) е събирала билки през
лятото, а беше подсладен с хубав
билков мед произведен от нейния
съпруг Георги.
Всеки си тръгна щастлив, че
отново традицията беше спазена.

Честит рожден ден
и да почерпят:

25 юни - Васил ПЕТРОВ, Директор на Дирекция "Специализирана администрация", Община Главиница
26 юни - Рашко ДЕНЕВ, Общински съветник от ГЕРБ,
Общински съвет-Главиница, Ротари Клуб Тутракан
26 юни - Йорданка МЕТОДИЕВА, Гл.спец. "АО", Община
Тутракан
27 юни - Жанина СТОЯНОВА, мед.сестра, ОДЗ "Полет",
Тутракан
27 юни - Денислав ЗЛАТКОВ, ДТФ "Дунавска младост",

НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 юни - Елена ТОМОВА, Зам.-кмет на община Главиница
28 юни - Мирослав ДОЙЧИНОВ, Мл.спец. Счетоводител, Община Тутракан
28 юни - Кирилка НАКОВА, Мед. сестра, ОДЗ "Полет",
30 юни - Айтен ВЕХБИ, Гл.експерт "Обществени поръчки", Община Тутракан
1 юли - Седжан НЕДЖИБ, Спец. "АФО", Кметство
Суходол, община Главиница

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

