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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 26

Година LIII

2 - 8 юли 2015 г.

Цена 0.60 лв.

Тутракан отново е столица на кайсията!
Преки включвания от Празника на кайсията ще има
в предаването "На кафе" по Нова телевизия
Калина ГРЪНЧАРОВА
азгодишното издание
на Празника на кайсията, което ще се
проведе на 3 юли - петък от
9:00 часа, включва различни
интересни конкурси, атрактивни и занимателни игри.
За първи път празникът ще
се проведе в Крайдунавския
парк и то преди обяд, а за

Т

него ще научи и цялата
страна, защото ще има
преки включвания в сутрешното предаване на Гала по
Нова телевизия - "На кафе".
Любителите на кайсията
ще могат да разгледат
изложението на различни
видове от вкусния плод отглеждани на територията
на община Тутракан и да

ги опитат.
Майстори на кайсиева ракия ще представят своята
продукция, а компетентно
жури ще определи най-добрата. Майсторлък ще се
мери и в конкурсите за
най-вкусен кайсиев сладкиш
и сладко от кайсии.
Забавно ще бъде и за
малките палавници с русен-

ските "Веселяци", награди
ще получат и участниците в конкурса за рисунка
на асфалт, чиято тема е
традиционна - "Тутракан столица на кайсията".
Организатори на Празника са Община Тутракан,
Кооперация "Българска кайсия" и Общински център за
извънучилищни дейности.

Кен ХЕНСЛИ, Юрая Хийп:

Нося България Известни български
в сърцето си! художници ще
участват в летен
пленер в Тутракан
т 18 до 25 юли Тутракан отново ще
домакинства летен
пленер, в който ще вземат
участие шестима известни
български художници.
Проф. Десислава Юлий
Минчева преподава рисуване в Националната худо-
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- 3050 песни е създал световно
известният музикант
- За първи път стъпва на сцена
на 11 години и почувствал, че
това ще е съдбата му
Калина ГРЪНЧАРОВА
ританският рокмузикант Кен Хенсли,
когото познаваме
като един от членовете

Б

на класическия състав на
рок групата Юрая Хийп,
посрещна юлското утро в
Тутракан.
На брега на р. Дунав авна стр. 5

5 юли - Професионален празник на МВР
Обръщам се към всички служители на РУ "Полиция" –
Тутракан и Ви поздравявам за предстоящия
професионален празник!
Оценявам усилията, които полагате, за да живеем в
една по-сигурна, по-спокойна и просперираща община.
Продължавайте да поемате отговорностите си и с
достойнство да пазите честта на професията си!

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

жествена академия (НХА).
Тя е гост-преподавател в
Академията в Сиан, Китай.
Има над 35 самостоятелни изложби у нас и в
чужбина - във Франция, Германия, Австрия, Македония,
Финландия и Китай.
на стр. 8

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!

Васко КРЪПКАТА, Подуене Блус Бенд:

Музиката събужда
хората за живот

РИЧМАРТ ЕООД
Фабрика за мъжки костюми
Набира: Технолог, бригадир, ОТК,
кроячи, шивачи, гладачи

Предлага:Безплатен транспорт и
мотивиращо заплащане

За контакти:

гр. Русе 7000, ул. Потсдам 10

Тел: 082/821 340

Честит празник
на служителите от РУ "Полиция"-Тутракан!

на стр. 8

Честит професионален празник
на всички служители
от РУ "Полиция"-Тутракан и
Полицейски участък - Главиница!

От името на Общински съвет-Тутракан се
обръщам към всички Вас с пожелание
за успехи в работата, воля за
безкомпромисно изпълнение на поетия
дълг към обществото, заслужена
признателност и здраве!

В навечерието на професионалния Ви празник, приемете
нашите най-сърдечни поздравления и пожелания за здраве,
професионални и лични успехи и просперитет!
В наше лице винаги ще имате подкрепа при опазване на
обществения ред и сигурността на гражданите в общината.

Данаил НИКОЛОВ,
Председател на Общински съвет-Тутракан

Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница
Сейфи САЛИМ, Председател на ОбС-Главиница
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РЕГИОН

НОВИНИ
ДОБРА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
В ТУТРАКАНСКО
280 кг/дка е средният добив от ягоди в област
Силистра, това съобщиха от Областната дирекция
„Земеделие”. Реколтирани са всички 214 дка, които се
намират в землището на община Тутракан. Получената продукция е 60 тона.
И беритбата на кайсии започна в област Силистра.
Реколтирани са 750 дка от общо 20 795 дка. Получената продукция е 415 тона, при среден добив от 553
кг/дка. В община Тутракан са реколтирани 200 дка
кайсии при среден добив от 750 кг/дка, 500 дка в община Ситово при 500 кг/дка и 50 дка в община Дулово
при 300 кг/дка.
430 кг/дка е средният добив от лавандулата. Реколтирани са 120 дка от общо 600 дка в община Тутракан,
като са получени 52 тона продукция. Лавандула се
отглежда още в община Алфатар - 50 дка, Дулово - 22
дка, Силистра - 383 дка и Ситово - 12 дка.
ИЗПЛАТЕНИ СУБСИДИИ НА МИРГ
Държавен фонд „Земеделие“ изплати субсидии за реализацията на седем проекта на местни инициативни
рибарски групи (МИРГ). Финансирането е по мярка 4.1
„Развитие на рибарските области” по Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР)
в изпълнение на местни стратегии за развитие.
За издаване на наръчници на риболовеца на МИРГ
„Главиница - Тутракан - Сливо поле” са изплатени 31
768 лв.
ПРИКЛЮЧИ КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ
БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"
Направена по модел на инициаторите на кампанията,
обобщителна статистика показва следната цифрова
картина в седемте общини от област Силистра през
петте екодни – от 10 май до 27 юни т.г.: общо доброволци 16 653, като най-много са от община Дулово – 8
300. Общо почистени места (обекти) – 487 (най-голям
брой – 183, в община Тутракан).
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
От Община Тутракан информират за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда
на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на радиатори в СОУ "Христо Ботев" - Тутракан".
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на Агенция за обществените поръчки
на 24.06.2015 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 09.07.2015 г. вкл.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА НА НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"
От НЧ "Н.Й.Вапцаров" информират за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: "Избор на
изпълнител за доставка на микробус по проект "Читалището - извор на култура и ценности".
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на Агенция за обществените поръчки
на 26.06.2015 г.
Пълен достъп по електронен път до документацията
за участие в процедурата е представен на адрес www.
chitalishte.tutrakan.org.
КРИМИНАЛЕ
Поради небрежност при боравене с открит огън,
на 29.06.2015 г., около 21:47 ч. е възникнал пожар, в с.
Зафирово, без преки материални щети. Опожарени са
отпадъци в метален контейнер.
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Общинската собственост на вниманието
на местния парламент в Тутракан
Н
а проведеното на 26
юни заседание на Общински съвет-Тутракан бяха приети изменения
и допълнения в Наредбата
за определянето и администрирането на местните

такси и цени на услуги.
Съветниците актуализираха и допълниха с нови
имоти Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2015 г.,

след което приеха 11 докладни записки с предложения за разпоредителни
сделки с общински земи
предимно в селата Цар
Самуил и Преславци.
На заседанието бяха при-

ети нов Правилник за организацията и дейността на
пенсионерските клубове и
Клуба на инвалида, както и
Устав на градската пенсионерска организация.
“ТГ”

С два трансгранични проекта ще
кандидатства Община Главиница
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
а приключилото извънредно заседание
на Общински съветГлавиница на 29 юни бяха
гласувани решения за кандидатстване на Община

Главиница с два проекта по
Програма за трансгранично
сътрудничество „INTERREG
V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ".
Първият проект, по който Община Главиница е
партньор, се нарича „Съхраняване, популяризиране

и развитие на културното
наследство чрез създаване
на трансгранично културно
събитие „Голямото хоро”
в областите Кълараш и
Силистра", а вторият, където крайдунавската община е водещ партньор,

е „Изоставени риболовни
уреди – общо проучване и
стратегически мерки за
намаляване на рисковете
от изоставените риболовни уреди в р.Дунав и Черно
море".

Поправката "Москов" влезе в сила Пенсиите в Силистренско са
сред най-ниските в България
ациентите вече ще
могат да спират пари
на болници. Това е
част от промените в Закона за здравното осигуряване или така наречените
поправки "Москов". С тях
се въвеждат както повече
права, така и нови задължения за пациентите.
Според тях, пациентите
ще могат да подават жалби
пред директора на съответната Здравноосигури-

П

телна каса за неудовлетвореност или нередности.
Могат да се оплачат за
отчетена, но неизвършена
дейност, ниско качество на
услугата, отказан достъп
до медицинска документация. Ако бъде установено нарушение, директорът
на съответната Районна
здравноосигурителна каса
може да прекрати договорите с дадената болница или
“ТГ”
да й наложи глоба.

ай-високи пенсии се получават в София-град, Бургас и Варна, а най-ниски
в Разград, Кърджали и Силистра.
Това показва статистиката на Националния осигурителен институт.
Близо 100 лева е разликата между
средните пенсии на мъжете и жените в страната.
Според данните за изплатените
пенсии през първото тримесечие
на годината, най-високи средни
размери се плащат в София-град –
378 лева, а най-ниските са в област
Разград – 250 лева. С 2 лева повече
са в Кърджали. Така ножицата
между богатите и бедните области
е отворена със 120 лева.
Средно 114 лева е разликата и в
опълнителни 1, 2 ми- отпускат на животновъди, пенсиите по пол. Данните за страната
сочат, че мъжете получават
лиона лева ще бъ- отглеждащи най-малко 50
дат отпуснати по de овце-майки или кози-майки, средна пенсия за трудова дейност
minimis за дребни преживни или общо поне 50 овце-майживотни. Така досегашният ки и кози-майки в едно стабюджет на схемата се уве- до. Условие за изплащането
личава от 5 на 6,2 милиона на помощта е фермерите
360 комбайни и близо 1
лева. Решението бе взето да запазят 75% от броя на
на последното заседание животните, за които са 100 трактори, камиони
и
сламопреси ще бъдат
на Управителния съвет на получили финансиране до 31
използвани по време на
ДФ „Земеделие”. На засе- август 2015 г.
данието бе определена и
Общият размер на помо- жътвената кампания в
ставката за глава животно щите de minimis за един зе- цялата област Силистра
– 7 лв. за овца-майка или меделски стопанин, както тази година. Вече е прикоза-майка, както и удължа- и за едно и също предприя- брана реколта от 18 910
ване на срока за подаване тие, не може да надхвърля декара, засети с ечемик,
на документи и изплащане левовата равностойност като средният добив е
на средствата – 19 юни на 15 000 евро (29 337.45 466 килограма от декар,
2015 г.
лв.) за период от три да- съобщиха от областната
Припомняме, че средства- нъчни години (2013 – 2015). дирекция „Земеделие”.
Специалистите прогнота по този de minimis се
“ТГ”

Н

Бюджетът по схемата de minimis
за дребни преживни животни увеличен

Д

Жътвата започна

384 лева, докато при жените същата е едва 270 лева.
Средно за страната пенсията, изплащана през първото тримесечие,
е 313 лева. Най-масова е групата
на възрастните хора, които месечно
получават между 300 и 400 лева. Това
са почти 19 процента от всички пенсионери. Почти същият е процентът и на
тези с пенсии между 200 и 250 лева.
Над 840 лева, колкото е таванът
в момента, получават едва процент
и половина от възрастните, а 15 на
сто са тези с размер до 154 лева,
колкото е минималната пенсия за
стаж и възраст.
За пенсионерите от така наречения сектор „Сигурност“ средната
пенсия в момента е 540 лева.
Към края на март пенсионерите
в страната са два милиона 177
хиляди души.
“ТГ”
зират, че през тази кампанията средният добив
от ечемика ще достигне
526 килограма от декар,
а от пшеницата – 487
килограма от декар.
В област Силистра се
отглеждат 48 226 декара
ечемик и 500 938 декара
пшеница. В много добро
състояние са 45,1%, а в
добро – 54,9 на сто от
ечемичените посеви.
В много добро състояние са 58,7% от пшеницата и в добро – 41,3
на сто.
“
ТГ”

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

СЪОБЩЕНИЕ
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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/

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 29 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
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия – обслужване, работа с програмен продукт Админ-Про
средно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща ме1 фризьор – средно образование, професионална квалифи- дицина, компютърни умения
кация „фризьор”
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско
1 продавач консултант – средно образование
образование
2 работници, спомагателни шивашки дейности – основно
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
образование
освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
3 машинни оператори, шиене – основно образование
За учителските места се изисква педагогическа правоспособ2 готвачи – основно образование
ност.
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Подписан е Договор за четиристранно Спомените спират
забравата...
сътрудничество
Георги МИТЕВ, Археолог
Исторически музей-Тутракан
а 26-ти и 27-ми юни
2015 г. в румънската
столица се проведе
Първият Букурещки археологически симпозиум. В него
взеха участие археолози от
България и Румъния. Георги
Митев, археолог в Исторически музей - Тутракан
изнесе доклад на тема
„Каменните жертвеници
от Североизточна България
–VIII - средата на IX век.”
Симпозиумът бе определен като изключително успешен от всички участници. Представените доклади
предизвикаха интерес сред
докладчици, участници и
гости на симпозиума. Плановете на организаторите
и участниците са археологическият симпозиум да се
превърне в традиция.
В края на форума се подписа договор за четиристранно сътрудничество

Н

Ɇɚɪɱɨ
ȾɂɆɂɌɊɈȼ

В този брой на в. "Тутракански глас" Марчо ДИМИТРОВ представя статистика, която допълва
историята на развитието на културата в Тутракан с гостували, артисти, състави и изпълнители
от 60-те години на миналия век до края на 1989 г.

между Исторически музей - Тутракан, Регионален исторически музей Русе, Museum of Gumelnita
Civilization - Oltenita, Bucharest

Municipality Museum - Sutu
Palace. Целта на четиристранното партньорство
е сътрудничество между участващите страни,

включващо образователни
и културни проекти.
Подписаният договор обещава бъдещо реализиране
на мащабни общи проекти.

и директори ще бъдат
Научна експедиция Учители
атестирани на всеки 4 години
в Северна Добруджа У
чителите и директорите ще бъдат атестирани на всеки 4
години. Такова решение взе
комисията по образование
към Народното събрание
по време на второ четене
на проектозакона за предучилищното и училищното
образование.
Специална комисия, съставена от представители
на работодателите, педагогическия съвет, регионалните инспекторати
по образование, както и
родители от обществения
съвет ще извършват атес-

ɉɚɦɟɬɧɢɤɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɨɬɦɢɩɨɥɤɜɆɚɱɢɧ
Ⱦɧɟɫɩɚɦɟɬɧɢɤɴɬɧɟɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚ

а 30 юни и 1 юли
музейните специалисти Петър Бойчев
и Димитър Куцаров от
Исторически музей-Тутракан, Радослав Симеонов от
Регионален исторически
музей-Добрич, военните
специалисти полк. Станчо
Станчев и проф. Тодор
Петров от Военноисторическата комисия и Кристина Томова – младши експерт към Министерството

Н

на отбраната проведоха
поредната научна експедиция в Северна Добруджа,
Румъния.
Експедицията е организирана по повод 100-годишнината от Първата световна
война и основната задача
е проучване бойния път на
3-та Българската армия
и издирване на войнишки
гробове и паметни места
от бойните действия през
1916-1918 г.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 38/30.06.2015 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на „МЕДИНВЕСТ”
ЕООД, гр.Тутракан с управител д-р Любомир П. Бойчев собственик
на имот с идентификатор 73496. 5004038 от Кадастрална карта на
гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008 год. на
АГКК гр.София е издадена Заповед № РД-04-536/24.04.2015 год.
на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване
на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за
регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор
73496.500.4038 от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед
№ РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; в кв. 3 от ЗРП гр. Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1976 год. като собственик на
имота към Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

тацията.
На нея ще бъдат подложени учителите, директорите и други педагогически
специалисти. При най-ниска
оценка от атестирането
комисията ще определя
наставници за методическа
и организационна подкрепа,
предлага се още в текстовете.
В рамките на една година
ще се извършва повторна
атестация. Ако отново
атестираният персонал
получи най-ниска оценка,
ще следва освобождаване
“ТГ”
от длъжност.

Всички билети ще се продават
с касови бележки от 21 юли
Само билети, карти, абонаментни
карти за превоз на пътници и талоните и фишовете за участие в
хазартни игри са без фискален бон
ɬ  ɸɥɢ ɜɫɢɱɤɢ ɬɴɪɝɨɜɰɢ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
ɤɨɢɬɨ ɞɚɜɚɬ ɛɢɥɟɬɢ
ɫɪɟɳɭɫɜɨɢɬɟɭɫɥɭɝɢɳɟɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬ ɢ ɨɬɱɢɬɚɬ
ɩɪɨɞɚɠɛɢɬɟɫɢɱɪɟɡɮɢɫɤɚɥɟɧ
ɤɚɫɨɜɚɩɚɪɚɬɌɨɜɚɨɡɧɚɱɚɜɚ
ɱɟ ɤɚɫɨɜɢɬɟ ɛɟɥɟɠɤɢ ɳɟ ɫɚ
ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɛɚɬɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɛɢɥɟɬɢ ɡɚ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɦɭɡɟɣɫɩɨɪɬɧɢ
ɫɴɛɢɬɢɹ ɤɨɧɰɟɪɬɢ ɡɚ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɲɟɡɥɨɧɝ ɱɚɞɴɪ ɧɚ
ɩɥɚɠɚ ɢ ɞɪ Ɍɨɜɚ ɝɥɚɫɹɬ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɩɪɨɦɟɧɢɜɇɚɪɟɞɛɚ
ɇ ɨɬ  ɝ ɡɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɟɢɨɬɱɢɬɚɧɟɧɚɩɪɨɞɚɠɛɢ
ɜ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢɬɟ ɨɛɟɤɬɢ ɱɪɟɡ
ɮɢɫɤɚɥɧɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢ ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɜ
Ⱦɴɪɠɚɜɟɧɜɟɫɬɧɢɤ
ɂɡɤɥɸɱɟɧɢɟɨɬɧɨɜɨɬɨɩɪɚɜɢɥɨ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɚɫɨɜɢ
ɛɟɥɟɠɤɢɩɪɢɩɪɨɞɚɠɛɚɧɚɛɢɥɟɬɢɫɪɟɳɭɭɫɥɭɝɢɫɟɩɪɚɜɢɜ
ɫɥɭɱɚɢɬɟɤɨɝɚɬɨɫɬɚɜɚɜɴɩɪɨɫ
ɡɚɩɪɨɞɚɠɛɚɧɚɛɢɥɟɬɢɤɚɪɬɢ
ɚɛɨɧɚɦɟɧɬɧɢɤɚɪɬɢɡɚɩɪɟɜɨɡ
ɧɚɩɴɬɧɢɰɢɤɨɝɚɬɨɢɡɞɚɜɚɧɟɬɨ
ɢɦɟɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɴɝɥɚɫɧɨ

О

ɧɨɪɦɚɬɢɜɟɧ ɚɤɬ ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɪɢ
ɩɪɨɞɚɠɛɚɬɚ ɧɚ ɛɢɥɟɬɢ ɮɢɲɨɜɟɬɚɥɨɧɢɢɞɪɭɝɢɭɞɨɫɬɨɜɟɪɢɬɟɥɧɢ ɡɧɚɰɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɯɚɡɚɪɬɧɢɢɝɪɢɌɟɡɢɛɢɥɟɬɢ
ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɯɚɡɚɪɬɧɢ ɢɝɪɢ ɨɛɚɱɟ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɫɴɞɴɪɠɚɬɬɪɚɣɧɨɜɩɢɫɚɧɚ
ɩɪɢɨɬɩɟɱɚɬɜɚɧɟɬɨɧɨɦɢɧɚɥɧɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɢ ɧɚɣɦɚɥɤɨ ɞɜɚ
ɡɚɳɢɬɧɢɟɥɟɦɟɧɬɚɜɴɪɯɭɯɚɪɬɢɹɬɚɢɢɥɢɩɪɢɩɟɱɚɬɚɤɚɤɬɨ
ɢ ɞɚ ɫɚ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧɢ ɩɨ ɪɟɞɚ
ɧɚ ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ
ɢɪɟɞɚɡɚɨɬɩɟɱɚɬɜɚɧɟɢɤɨɧɬɪɨɥɜɴɪɯɭɰɟɧɧɢɤɧɢɠɚ
Ⱦɨ ɫɟɝɚ ɜɫɢɱɤɢ ɬɴɪɝɨɜɰɢ ɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɤɨɢɬɨɩɪɨɞɚɜɚɯɚ
ɛɢɥɟɬɢ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧɢ ɩɨ ɪɟɞɚ
ɧɚ ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ
ɢɪɟɞɚɡɚɨɬɩɟɱɚɬɜɚɧɟɢɤɨɧɬɪɨɥ ɜɴɪɯɭ ɰɟɧɧɢ ɤɧɢɠɚ ɧɟ
ɛɹɯɚɞɥɴɠɧɢɞɚɝɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬɢɨɬɱɢɬɚɬɱɪɟɡɮɢɫɤɚɥɟɧ
ɤɚɫɨɜɚɩɚɪɚɬɋɟɝɚɜɫɢɱɤɢɬɟ
ɢɦɚɬ ɟɞɢɧ ɦɟɫɟɰ ɨɬ ɜɥɢɡɚɧɟ
ɜ ɫɢɥɚ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɜ ɧɚɪɟɞɛɚɬɚ±ɞɨɸɥɢɡɚɞɚɫɢ
ɡɚɤɭɩɹɬɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬɜɇȺɉ
“ТГ”
ɫɜɨɹɤɚɫɨɜɚɩɚɪɚɬ

Гостували художествени състави и
творци на изкуствата, специално
поканени за тържества в Тутракан
1. Държавни ансамбли:
ɎɢɥɢɩɄɭɬɟɜɋɨɮɢɹɌɪɚɤɢɹɉɥɨɜɞɢɜɋɬɪɨɢɬɟɥɧɢ
ɜɨɣɫɤɢɋɨɮɢɹɉɢɪɢɧȻɥɚɝɨɟɜɝɪɚɞȾɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢ
ȾɨɛɪɢɱɋɟɜɟɪɧɹɲɤɢɉɥɟɜɟɧȾɎȺȼɚɪɧɚȼɚɪɧɚ

2. Други ансамбли:
ɋɢɞɟɪ ɜɨɣɜɨɞɚ  Ƚɨɪɧɚ Ɉɪɹɯɨɜɢɰɚ ɇɚɣɞɟɧ Ʉɢɪɨɜ 
Ɋɭɫɟ Ʉɚɩɚɧɫɤɢ  Ɋɚɡɝɪɚɞ  Ƚɨɰɟ Ⱦɟɥɱɟɜ  Ƚɨɰɟ Ⱦɟɥɱɟɜ
ȾɨɛɪɭɞɠɚɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɄɭɛɪɚɬɫɤɢɉɨɩɨɜɫɤɢ
ɩɨɥɫɤɢɌɪɴɦɛɟɲ

3. Инструментални и певчески състави:
ɌɚɦɛɭɪɚɲɤɢɨɪɤɟɫɬɴɪɋɨɮɢɹɑɚɧɨɜɟɊɭɫɟȽɚɣɬɚɧɢɊɭɫɟɄɜɚɪɬɟɬɨɬɋɨɮɢɣɫɤɚɬɚɮɢɥɯɚɪɦɨɧɢɹɄɚɦɟɪɟɧ
ɫɴɫɬɚɜɨɬɊɭɫɟɧɫɤɚɬɚɮɢɥɯɚɪɦɨɧɢɹɌɚɦɛɭɪɚɲɤɢɫɴɫɬɚɜ
ȾɨɦɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟɪɚɛɨɬɧɢɰɢɊɭɫɟɋɟɫɬɪɢɄɭɲɥɟɜɢ
ɋɨɮɢɹɆɢɝɨɜɟɋɨɮɢɹɏɨɪɨɋɨɮɢɹɆɨɪɫɤɢɡɜɭɰɢ
ȼɚɪɧɚȻɪɢɡȼɚɪɧɚȾɭɨȼɚɪɧɚ

4. Композитори и диригенти:
Ɇɢɯɚɢɥ Ȼɭɤɭɪɟɳɥɢɟɜ Ʉɪɚɫɢɦɢɪ Ʉɸɪɤɱɢɣɫɤɢ Ȼɨɪɢɫ
ɂɛɪɢɲɢɦɨɜ ɢ ȼɚɫɢɥ Ⱥɪɧɚɭɞɨɜ ɨɬ ɋɨɮɢɹ ɢ ɉɟɬɴɪ Ʉɪɭɦɨɜ
ɨɬȾɨɛɪɢɱ

5. Оперни, оперетни певци и балетисти:
ɂɜɚɧ ɉɚɧɚɣɨɬɨɜ  ȼɚɪɧɚ Ɋɭɦɹɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ  ȼɚɪɧɚ
ɋɬɟɮɤɚ Ȼɨɧɟɜ  ɋɨɮɢɹ Ⱦɠɨɭɡɟɮ Ʉɨɟɧ  ɋɨɮɢɹ ȼɢɨɥɟɬɚ
ɄɚɰɚɪɢɋɨɮɢɹɅɸɞɦɢɥɚɄɚɱɭɥɫɤɚɋɨɮɢɹȼɢɞɢɧȾɚɫɤɚɥɨɜɋɨɮɢɹɅɢɥɹɧɚɄɢɫɶɨɜɚɋɨɮɢɹȺɪɨɧȺɪɨɧɨɜɋɨɮɢɹ
ɆɚɪɢɹȻɚɥɬɚɞɠɢɟɜɚɋɨɮɢɹȼɟɧɰɢɫɥɚɜȺɩɨɥɨɧɨɜɋɨɮɢɹ
ɢɩɟɜɰɢɢɛɚɥɟɪɢɧɢɨɬɊɭɫɟɧɫɤɚɬɚɨɩɟɪɚ

6. Народни певци и инструменталисти:
Ʉɚɥɢɧɤɚ ȼɴɥɱɟɜɚ Ɇɢɬɚ ɋɬɨɣɱɟɜɚ Ƀɨɜɱɨ Ʉɚɪɚɢɜɚɧɨɜ
ȼɟɪɤɚ ɋɢɞɟɪɨɜɚ əɧɤɚ Ɋɭɩɤɢɧɚ ɇɚɞɤɚ Ʉɚɪɚɞɠɨɜɚ ȼɚɫɢɥ
ɉɴɪɜɚɧɨɜ Ɉɥɝɚ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ Ⱥɬɚɧɚɫɤɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ
Ⱦɭɪɦɭɲɥɢɣɫɤɚ ȼɴɥɤɚɧɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ ɩɚɜɟɥ ɋɢɪɚɤɨɜ ɂɜɚɧ
ɑɨɤɨɟɜ Ƚɟɨɪɝɢ ɀɟɤɨɜ Ʉɚɣɱɨ Ʉɚɦɟɧɨɜ Ʌɸɛɤɚ Ɋɨɧɞɨɜɚ
ɇɢɤɨɥɚȽɚɧɱɟɜɋɨɧɹɄɴɧɱɟɜɚɆɚɪɢɹɄɚɜɚɪɞɠɢɤɨɜɚȽɟɨɪɝɢ
ɑɢɥɢɧɝɢɪɨɜ

7. Естрадни певци:
ȻɢɫɟɪɄɢɪɨɜȾɨɧɢɤɚȼɟɧɤɨɜɚɆɚɪɝɚɪɢɬɚɏɪɚɧɨɜɚȻɨɹɧ
ɂɜɚɧɨɜȽɪɟɬɚȽɚɧɱɟɜɚȾɢɞɢȽɨɫɩɨɞɢɧɨɜɚȿɦɢɥɋɟɦɟɪɞɠɢɟɜɆɢɯɚɢɥɃɨɧɱɟɜɆɢɯɚɢɥɆɟɬɨɞɢɟɜȻɨɪɢɫɥɚɜȽɪɴɧɱɚɪɨɜ
ɉɚɧɚɣɨɬɉɚɧɚɣɨɬɨɜɏɪɢɫɬɨɄɢɞɢɤɨɜ

8. Поети и писатели:
ȺɫɟɧȻɨɫɟɜɄɚɦɟɧɄɚɥɱɟɜɇɢɤɨɥɚɣɁɢɞɚɪɨɜɆɚɬɟɣɒɨɩɤɢɧȾɢɦɢɬɴɪɌɨɱɟɜȽɟɨɪɝɢɋɬɪɭɦɫɤɢȻɨɪɢɫɥɚɜȽɟɪɨɧɬɢɟɜ
Ⱥɬɚɧɚɫ Ⱦɭɲɤɨɜ ɉɟɬɴɪ ɋɥɚɜɢɧɫɤɢ Ƀɨɪɞɚɧ Ⱦɪɭɦɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɪɢɹɬɟɥɫɤɢɤɪɴɝȺɧɞɪɟɣȽɟɪɦɚɧɨɜɃɨɪɞɚɧəɧɤɨɜɄɢɪɢɥ
ȽɨɧɱɟɜɂɥɢɹȻɭɪɞɠɟɜɄɪɴɫɬɸɋɬɚɧɢɲɟɜɅɸɞɦɢɥəɧɤɨɜ
ɉɟɬɤɨȻɪɚɬɢɧɨɜȿɜɫɬɚɬɢȻɭɪɧɚɫɤɢɅɴɱɟɡɚɪȿɥɟɧɤɨɜɢɞɪ

9. Артисти:
ɂɜɚɧɤɚȽɪɴɛɱɟɜɚɪɟɠɢɫɶɨɪȾɠɨɤɨɊɨɫɢɱȾɨɪɚȻɨɡɟɜɚ
Ɇɚɪɢɹ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ ɋɬɨɹɧɤɚ Ɇɭɬɚɮɨɜɚ Ƚɟɨɪɝɢ ɉɚɪɰɚɥɟɜ
ȿɧɱɨȻɚɝɚɪɨɜɢɞɪɯɭɦɨɪɢɫɬɢɂɥɢɹɐɨɰɢɧɋɬɨɹɧɋɬɨɣɱɟɜ
ɂɥɢɹȾɨɛɪɟɜȼɚɫɢɥɉɨɩɨɜɂɜɚɧȻɚɥɫɚɦɚɞɠɢɟɜɁɜɟɡɞɟɥɢɧ
ɆɢɧɤɨɜɋɬɟɮɚɧȼɴɥɞɨɛɪɟɜȻɭɮɨɫɢɧɯɪɨɧɢɫɬɢɨɬȾɨɛɪɢɱ
ɊɭɫɟɉɥɨɜɞɢɜɋɨɮɢɹɐɢɪɤɨɜɢɚɪɬɢɫɬɢɆɢɫɬɴɪȼɚɧɢɒɨɭ
ȼɟɫɨɨɬɒɭɦɟɧɢɦɢɬɚɬɨɪɏɪɢɫɬɨɆɢɧɱɟɜɉɢɥɟɬɨɨɬɋɨɮɢɹɤɭɤɥɟɧɨɲɨɭɂɜɚɣɥɨȻɨɣɠɤɨɜɨɬɊɭɫɟɢɞɪɨɬɒɭɦɟɧ
ɆɚɧɟɤɟɧɢɨɬɡɚɜɨɞȺɪɞɚɊɭɫɟɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɨɫɥɨɜɨȺɧɚ
ɂɜɚɧɨɜɋɨɮɢɹɊɚɞɚȻɚɥɤɚɧɫɤɚɋɨɮɢɹ

10. Художници:
Филип Василев, Юри Василев, Неда Василева, Кольо
Драчев - всички от София.
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ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

2 - 8.07.2015 г.

Начални учители от СОУ „Христо Ботев“ участваха Отлично представяне
в национални педагогически четения на самодейците от

ɇɚɱɚɥɧɢɭɱɢɬɟɥɢɨɬɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬ

есетите юбилейни национални педагогически
четения се проведоха от
22 до 24 юни 2015 г. в ловешкото
село Рибарица. В тях участват
началните учители от цялата страна. Педагогическите четения се
организират от Център "Хуманна
педагогика" под ръководството
на проф. д-р Емилия Василева и
експертен съвет от представители
на регионалните образователни
инспекторати в Ловеч, Пловдив,
Силистра Плевен. На форума
присъства и взе участие и народният представител от ПП ГЕРБ
Корнелия Маринова, която е и
зам.-председател на Комисията по
образование и наука.
Поздравителен адрес до участниците и организаторите изпрати
и зам.-министър Ваня Кастрева.
Педагогическите четения бяха
открити от Началника на РИО-Ловеч Еленко Начев. Целта на педагогическите четения е споделяне
на творчески опит от ежедневната
педагогическа практика на началните учители. Затова темата
вече няколко години е „Моето
педагогическо ежедневие", а мо-

Д

ȾɨɛɪɢɧɤɚȼɔɅɄɈȼȺ

ɊɭɦɹɧɚɋɌȺɌȿȼȺ

тото и тази година е „Да запазим
усмивката в училище". 85 педагози от цялата страна участваха
в дискусията, като докладите за

добри практики, обсъждани през
дните на четенията, бяха 51 и ще
бъдат издадени в сборна книга. От
СОУ "Христо Ботев" - Тутракан на
педагогическите четения участие
взеха гл. учител Румяна Статева
и ст. учител Добринка Вълкова.
Те презентираха доклад на тема
„Сбъдната мечта - щастливи деца",
който е резултат от упорита и

сърцата работа през годините,
а старшите възпитатели Емилия
Шарбанова и Елеонора Тодорова
се представиха с доклад „Стимули
за активно учене и участие в ПИГ".
Пепа Лазарова - ст. експерт
"Начално образование" в РИО–Силистра, изказа своето задоволство
от отличното представяне на споделените педагогически практики
от тутраканските учителки. Срещата на педагозите и експертите се
оказа изключително ползотворна
и смислена, обмени се опит, споделиха се мнения, изказаха се
предложения и идеи.
На втория ден от четенията, след
споделяне на практическия опит,
участниците посетиха историческата местност „Костина" - лобното
място на Георги Бенковски, и поднесоха венец пред паметника му.
Десетите юбилейни национални
педагогически четения са вече в
историята, но спомените и емоциите ще са още в нашите сърца.
Красота, труд и енергия! Това е
равносметката от нашата работа.
Ние сме горди, че сме част от едно
доказало се училище, съчетало в
себе си традициите на миналото,
желанията на настоящето и иновациите на бъдещето.
Най-хубавото е, че в нашето
педагогическо ежедневие ние не
се страхуваме да мечтаем, нито
да сбъдваме мечтите си. Колкото
повече мечти имаме, толкова подейни и ентусиазирани ставаме.
Всяка сбъдната мечта ни кара да се
чувстваме и ние щастливи, заедно
с нашите малки звезди, дава ни
нови сили, вяра и надежда.
Благодарим за оказаното съдействие и разбиране на Кмета на
община Тутракан – д-р Димитър
Стефанов и на директора ни - Дияна Станкова за реализирането на
поредното ни участие в националните педагогически четения.
Пожелавам на нашите колеги
много професионални успехи и
удовлетвореност!
Румяна СТАТЕВА,
Главен учител,
СОУ „Христо Ботев“,

Главиница

Диана КАРАЧОРОВА
амодейните колективи на НЧ "Христо
Ботев 1940 г.", гр.
Главиница, се представиха
достойно на VII национален събор на читалищата,
проведен в гр. Бяла. Те спечелиха овациите на публиката, а журито им присъди
златен медал и Диплом за
"Читалище с най-голямо

присъствие на събора".
Читалищното настоятелство поздравява ръководителя на самодейните
колективи Пламен Скорчелиев и самодейците от
Женски народен хор, Вокална група "Славей" и Мъжка
певческа група за отличното представяне и им желае
здраве и спокойно лято.

От своя страна, Николай Йорданов
– главен отговорник на Архитектурен
резерват „Рибарска махала“, чрез
подходящи филми и презентации, с
помощта на мултимедия в Посетителския център, запозна учениците с
историята на нашия град и основния
поминък на неговите жители – рибарството. Учениците бяха очаровани от атрактивното и колоритно
представяне на галерията от снимки
на нашия млад фотограф – Дамян
Стелиянов, разкриващи безкрайната
и неповторима палитра от цветове на
тутраканския залез.
Скоро е отворил врати и първият
етаж на етнографската къща, където са показани уреди за риболов,
аранжирани от Величко Атанасов –

уредник в музея „Дунавския риболов
и лодкостроене“.
Уникално, неповторимо и незабравимо е излъчването на Архитектурен резерват „Рибарска махала“
– със своя автентичен вид, с реставрираните и превърнати в място
за посещение от туристи къщи.
Тишина и спокойствие. Времето
сякаш е спряло… Любуваме се на
единственото рибарско селище в
страната. Възхитителна е гледката
и към реката, към която обръщаме
взор с вяра и надежда за по-добри
времена на Тутракан и тутраканци.
Посетете това прекрасно място и
се насладете на автентичната атмосфера на стария Тутракан!
Анка КОЗАРЕВА

С

Ден на река Дунав в Рибарската махала

а 29 юни, когато отбелязваме Деня на река Дунав,
имащ за цел да насочи
нашето внимание към защитата и
разумното използване на реката,
учениците от IХ б клас и ХI а клас
под ръководството на своите класни
ръководители Геновева Стоянова и
Ценка Маринова, посетиха Архитектурен резерват „Рибарска махала".
Посрещнаха ги приветливите и гостоприемни аниматори - Анка Монева
и Румен Тросков, които най-напред
решиха да ги нагостят по рибарски
обичай и им демонстрираха как се
прави мамалига в чаун. Техен помощник, освен 80-годишната леля
Гинка, стана единадесетокласнич-

Н

ката Ирен Маринова, която
бе преоблечена в народна
носия и се включи активно
в приготвянето на вкусното
ястие. Интерес при разрязването с конец, както е било
традиция преди сто години
в рибарските семейства,
прояви и нейният съученик
Илиян Неделчев. С голямо
желание и с уверена ръка,
бързо разпредели порциите
готова мамалига. В приготвянето на втората доза,
освен Ирен и аниматорката,
се включиха и двете класни
ръководителки. Леля Гинка
бе нарязала и сирене, за да
е още по-вкусната гощавка.
Анка Монева припомни на
младежите и девойките,
защо се празнува този ден

от държавите по поречието на река
Дунав, обърна внимание на по-важните географски особености на
Дунавския регион, обясни тънкостите при приготвянето на мамалигата.
Усмивки и удовлетворение от добре
свършената работа огряваха лицата
на помощници и организатори.
След гощавката, учениците посетиха етнографската къща „Домът
на рибаря“. Скоро е отворил врати
и нейният първи етаж, където са
показани уреди за риболов, аранжирани от Величко Атанасов – уредник
в музея „Дунавския риболов и
лодкостроене“. Там Анка Монева
ги запозна с живота на рибарските
семейства, с тяхното ежедневие, с
материалната им и духовна култура. Наблюдаваха плетени шевици
и шити ковьорчета от съпругите на
рибарите. Научиха как са живели

и отглеждали своите деца 1437
рибарски семейства, от които 2296
на брой са били рибарите, в края
на деветнадесети и в началото на
двадесети век. По време на румънската окупация, през 30–те и 40-те
години на миналия век, рибарите са
наброявали 5000 души - половината
от всички рибари в страната. В миналото тутраканци са се препитавали
предимно с два занаята – рибарство
и лодкостроене.
Известният политик, журналист
и народен представител - Димо
Казасов, който е бил и учител в
нашия град, разказва, че докато
във всички български или румънски
пристанища тогава, могат да се
видят няколко лодки, то в Тутракан
от единия до другия край на града се
простирала черна лента от двуостри
рибарски лодки – плътна през ранна
пролет и поразредена през летните
месеци. Къщите, подредени една
до друга по поречието на реката и
по тутраканското терасовидно възвишение, се оглеждали в голямата
река. Всяка от тях имала приспа /
тераска /, с окачени изсушени чиги,
есетри и моруни. Дали е така и в
наше време? Аниматорът Румен Тросков – рибар и майстор по плетене
на рибарски мрежи, сподели колко
трудно съвременните тутракански
рибари успяват да уловят риба.
Преди години мрежите са били
пълни с мряна – естествения чистач
на реката, а сега са празни. Тревогата
за оцеляването на видовете риба в
река Дунав е голяма…

Кен Хенсли изпя култовата July Morning в Тутракан
Преди това, цяла нощ
рок и бира, бира и рок...
и много настроение! Истински купон, събрал
феновете на рока и на
хипарската традиция
от цялата страна да
посрещнат заедно юлското утро със станалия
вече химн на празника
- песента "July Morning".
Какъв по-добър шанс от
този, самият автор да я
изпее! Кен Хенсли! Така и

Калина ГРЪНЧАРОВА
юлското утро на
2015-та вече е история... Ще го запомним с Кен Хенсли от
Юрая Хийп, Васко Кръпката и Подуене Блус Бенд,
американския китарист
Фил Джаксън и още девет рок банди от цялата
страна - Вход свободен,
Анекдот, Crush, Bad City,
Iris, Ignore the Nate, Tina
and friends, Blood Sugar,
Сашо Санеца.
Приблизително 4 хиляди
души бяха на дунавския
бряг в Тутракан през
нощта срещу 1-ви юли.
Всъщност, какво се
случи... Васко Кръпката
откри и води купона, а
кметът д-р Димитър
Стефанов поздрави всички и ги прикани да подкрепят инициативата
на Кен Хенсли - благотворителна томбола, от

рителен концерт в зала
"Терма" на 2 юли (четвъртък) от 20:00 часа.
Организаторите на
празника - Община Тутракан, се постараха да
покажат всичко интересно от града на популярния гост - от културноисторическо наследство
до любима кулинарна
местна характеристика
или с други думи - кулинарни изкушения.

И

Кен ХЕНСЛИ, Юрая Хийп:

Нося България
в сърцето си!

от стр. 1

ȾɟɧɩɪɟɞɢȾɠɭɥɚɹɤɦɟɬɴɬɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɫɟɫɪɟɳɧɚɫɄɟɧɏɟɧɫɥɢɢ
ɦɭɩɨɞɧɟɫɟɩɨɞɚɪɴɰɢɫɤɨɢɬɨɳɟɡɚɩɨɦɧɢɝɪɚɞɚɢɩɪɟɛɢɜɚɜɚɧɟɬɨɫɢɜɧɟɝɨ

ɄɢɬɚɪɢɫɬɴɬɎɢɥȾɠɚɤɫɴɧɤɨɦɭɬɨɩɨɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟɧɚɪɨɤɚ
ɨɬɰɟɥɢɹɫɜɹɬɞɴɥɠɚɬɟɞɧɢɨɬɧɚɣɹɤɢɬɟɬɟɤɫɬɨɜɟɧɚ
ɫɢɧɝɥɢɬɟɧɚɆɚVVLYH$WWDɫɤ

която късметлиите ще
получат от него - две
тениски с емблематично
значение и три броя DVD
с "Дневник на магьосника". Васко Кръпката също
се включи в нея с още
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един предмет - любима
хармоника. Печелившите
бяха изтеглени с настъпване на юлското утро,
когато на сцената се
качи самият автор на
песента "July Morning" Кен Хенсли.

əɤɢɩɚɪɱɟɬɚɡɚɛɢɯɚɮɪɨɧɬɦɟɧɢɬɟɨɬ
ɝɪɭɩɚȺɧɟɤɞɨɬɨɬɊɭɫɟɢɫɩɟɱɟɥɢɯɚɨɳɟɮɟɧɨɜɟɚɤɨɫɟ
ɫɴɞɢɩɨɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɢɬɟ

ɄɦɟɬɴɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢȼɚɫɤɨɄɪɴɩɤɚɬɚ
ɧɚɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨɧɚȾɠɭɥɚɹ

утрото, и изгревът над
реката, остават незабравими!
А Кен Хенсли остава
в Тутракан до 3 юли и
се ангажира с още една
инициатива - благотво-

И така... Летвата на
Джулая през тази година
се вдигна още по-високо.
С мисъл за бъдещето,
можем да кажем: До
утрото на новата ни
среща!

ɋɬɪɚɯɨɬɧɢɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɧɚɪɨɤɝɪɭɩɚɬɚȼɯɨɞɫɜɨɛɨɞɟɧɨɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɌɴɪɫɹɬɫɢɧɨɜɚɫɨɥɢɫɬɤɚɧɚɦɹɫɬɨɬɨɧɚɞɨɫɟ
ɝɚɲɧɚɬɚɤɨɹɬɨɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɫɢɜɋɨɮɢɹ

торът на July Morning бе
посрещнат и аплодиран
от стотици фенове на неговите песни и празника.
Той е автор или съавтор
на повечето от превърналите се в класически
композиции, песни на групата, сред които: Look
at Yourself, Lady in Black,
Easy Livin', July Morning и
др. Всичко това превръща
Хенсли в една от най-значимите фигури в историята на рок музиката.
С Кен Хенсли разговаряме минути след като
получи от тутраканския
кмет д-р Димитър Стефанов подаръци, които ще
му напомнят за града ни.
- Колко пъти сте били
в България?
- Може би 10-15 пъти...
Първия път посетих Банско, имахме там концерт.
А преди осем години ми
беше първия Джулай Морнинг тук, в България.
- Къде точно?
- В Каварна.
- Какво най-харесвате
в България, заради което се връщате толкова
често тук?
- За мен най-важното
нещо са хората. Знаете
ли, много ми харесва архитектурата на България,
природата... всичко ми
харесва! Но, винаги найважни са хората. Когато
си тръгна, нося България в
сърцето си, все едно съм
си тук.
- Да се върнем години назад, към първото
участие на сцената.
Какво беше усещането,
чувството, което сте
изпитали тогава?
- Много комфортно се
чувствах. Много щастлив,
много развълнуван, бях на
11 години тогава и вече
знаех, че това ще бъде
съдбата ми.

- Коя своя песен найхаресвате?
- Невъзможно ми е да
кажа. Имам 3050 песни и
всички са много важни за
мен поради една или друга
причина. Например, сега
ще празнуваме Джулай
Морнинг. Написах тези
песни преди много години
и нямах представа даже
че толкова години след
това ще ги пея и хората
ще ги обичат и искат. За
мен това винаги е било
учудващо.
- Кой е най-щастливият момент в живота
Ви?
- Имам милион щастливи
мигове! Но от музикална
гледна точка, двата найщастливи моменти за мен
са, когато заставам пред
публиката, пея и виждам
лицата им - усмихнати,
плачещи, това е голяма
привилегия за мен. Защото им пея и свиря песни,
които ги правят щастливи.
Другият велик момент
за мен е, когато приключа нова песен. Тогава се
чувствам като една родилка, която дава живот
на детето си.
- Какво ще кажете
на хората, които ще
дойдат да посрещнат
юлското утро?
- Първо им благодаря.
Второ - искрено се надявам, че времето, в което
ще бъдат на празника
ще бъде прекрасно и ще
останат с хубав спомен.
Надявам се да се пазят, да
се грижат за себе си, за
да може догодина отново
да се видим.
- Какво казахте на кмета на Тутракан, когато
се видяхте?
- Много съм му благодарен, че съм тук. Благодарен съм за цялата тежка
работа, която той свърши, за да мога аз да дойда.

6

ОБЩEСТВО

Стефка УЗУНСКА, доброволка във Втората световна война:

В битката малки и големи герои няма
Д

Калина ГРЪНЧАРОВА
ен преди да навърши
93 години Стефка
Узунска и посрещна
в дома си учениците от 5а
и 5б клас от СОУ „Йордан
Йовков” и тяхната преподавателка по история Маргарита Димитрова. Децата
дойдоха да й честитят
празника и като поредното
поколение патриоти да научат от нея, единствената
доброволка от нашия край
във Втората световна
война, интересни моменти
от военния й път.
Стефка Узунска нееднократно е разказвала и на
млади и на стари преживяното на фронта, спомените
я развълнуват и очите й се
пълнят със сълзи – за ранените и убитите войници,
за ужасите на войната, а
сигурно и за по-късни разочарования.

ɋɬɟɮɤɚɍɡɭɧɫɤɚɧɚɦɚɪɬɝɜɞɨɦɚɣɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

да остане добър пример за
поколенията напред.
И макар вече филми за последната война да се излъчват рядко, учениците про-

ɋɬɟɮɤɚɍɁɍɇɋɄȺɞɨɛɪɨɜɨɥɤɚ

Годините са дали своя
отпечатък върху здравето
й, затова в разказа пред
децата помага дъщеря й –
бившата учителка Савена
Терзийска. Тя е запазила
снимки на майка си, които
публикуваме тук, а отличията и други вещи са във
Военноисторическия музей
в София. Има намерение да
събере спомените и снимките в една книга, която

на десетокласника Мартин
Тодоров и във филма-презентация на съученика му
Тодор Кръстев, които запечатаха събитието с избраните от тях
журналистически похвати.
Стефка Узунска е записала в
кратце „своята
война” на лист
(публикуваме
факсимиле):
„ С л е д
9.IХ.1944 г.
Отечественият фронт излезе с призив
за набиране
на доброволци,
мъже и жени. На
този призив се

то ми, което не малко е
страдало от румънските
поробители и от репресиите на фашистката власт,
вярвах в победата над
фашизма и възкресяване
на красивото и справедливостта.
От 15 октомври постъпих на обучение в 6-ти
пехотен полк. На 28.ХI.44
г. бях вече в редовете на
44-ти пехотен полк, 11-та
дивизия като редовен войник в народната гвардия.
Така сформирания военновременен полк напусна
пределите на страната
и в тази студена нощ от
гара Сердика влакът ни
понесе към Ниш и от там
пехотинецът си пое пътя
по дирите на врага.
Взела съм участие в боевете при Драва-Соболч, където отстоявахме напора
на врага от 3 до 17.III.1945
г. Тук съм наградена с художествена грамота, която
се намира във Военния музей в София заедно с други
мои експонати.
След героичната Дравска
битка се изтеглихме по
следите на врага, който
преследвахме до подножието на Алпите.
В тази битка малки и
големи герои няма. Всеки
даде своя дан за доброто
на Родината и отнесе със
себе си свидните жертви и
урока по патриотизъм, които сме длъжни да предаваме на младото поколение.”
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In Memoriam

Напусна ни Стефка Узунска

ɇɚɸɧɢɝɧɚɝɨɞɢɲɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɩɨɱɢɧɚ ɋɬɟɮɤɚ ɍɡɭɧɫɤɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚ
ɠɟɧɚɞɨɛɪɨɜɨɥɤɚɜɴɜȼɬɨɪɚɬɚ
ɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɨɬɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬ
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɹ ɫɢ ɩɴɬ ɧɚ 
ɸɧɢɬɹɛɟɢɡɩɪɚɬɟɧɚɜɡɚɥɚɬɚ
ɧɚ Ɉɛɪɟɞɧɢɹ ɞɨɦ ɨɬ ɦɧɨɝɨ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɤɨɢɬɨɩɨɞɧɟɫɨɯɚ
ɰɜɟɬɟ ɢ ɫɢ ɫɩɨɦɧɢɯɚ ɡɚ ɬɚɡɢ
ɫɦɟɥɚɢɫɢɥɧɚɠɟɧɚ
ɋɜɨɢɬɟ ɫɴɛɨɥɟɡɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɞɧɟɫɨɯɚ ɤɦɟɬɴɬ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ
Ⱦɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜȼɟɧɰɢɛɹɯɚ
ɩɨɞɧɟɫɟɧɢɨɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɢɹ ɭɱɢɬɟɥɫɤɢ
ɫɢɧɞɢɤɚɬ ɩɪɢ ɋɈɍ ɏɪɢɫɬɨ
ȻɨɬɟɜɉɉȽȿɊȻɢȻɋɉ
Ɂɚɭɱɚɫɬɢɟɬɨɫɢɜɴɜȼɬɨɪɚɬɚ
ɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɋɬɟɮɤɚɍɡɭɧɫɤɚɟɩɨɥɭɱɢɥɚɦɧɨɝɨɨɬɥɢɱɢɹ
ȼɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨɧɚɦɚɣɩɪɟɡ
ɝɬɹɩɨɥɭɱɢɸɛɢɥɟɟɧɦɟ-

ɞɚɥ ɤɨɣɬɨ ɣ ɜɪɴɱɢ ɬɨɝɚɜɚɲɧɢɹ ɤɨɧɫɭɥ ɧɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɬɨ
ɤɨɧɫɭɥɫɬɜɨ ɧɚ Ɋɭɫɢɹ ɜ Ɋɭɫɟ
ɇɢɤɨɥɚɣɏɨɯɥɨɜɩɨɫɟɳɚɜɚɣɤɢɹɜɞɨɦɚɣɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
Äȼɛɢɬɤɚɬɚɦɚɥɤɢɢɝɨɥɟɦɢ
ɝɟɪɨɢ ɧɹɦɚ´ ɬɜɴɪɞɢ ɋɬɟɮɤɚ
ɍɡɭɧɫɤɚɧɚɦɚɪɬɝɞɟɧ
ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɧɚɜɴɪɲɢ  ɝɩɪɢ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨɜɞɨɦɚɣɧɚɩɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢ ɨɬ ɋɈɍ ÄɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ´ ɋ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ ɞɴɳɟɪɹɣɋɚɜɟɧɚɌɟɪɡɢɣɫɤɚɬɹ
ɪɚɡɤɚɡɚɧɚɞɟɰɚɬɚɫɜɨɢɬɟɫɩɨɦɟɧɢɨɬɜɨɣɧɚɬɚɊɚɡɤɚɡɴɬɧɚ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɤɚɬɚɬɨɝɚɜɚɢɦɩɨɫɥɭɠɢɤɚɬɨɬɟɦɚɡɚɧɚɩɢɫɜɚɧɟ
ɧɚɟɫɟɬɚɫɤɨɢɬɨɭɱɚɫɬɜɚɯɚɜ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧɤɨɧɤɭɪɫɩɨɫɜɟɬɟɧ
ɧɚɬɚɝɨɞɢɲɧɢɧɚɨɬɤɪɚɹɧɚ
ȼɬɨɪɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚ
ȼ ɬɨɡɢ ɛɪɨɣ ɧɚ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɝɥɚɫ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɦɟ
ɨɬɧɨɜɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨɞɝɨɪɧɨɬɨ
ɡɚɝɥɚɜɢɟɤɨɣɬɨɟɨɬɩɟɱɚɬɚɧɜ
ɛɪɝ
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ɢɩɪɟɞɢɞɚɬɪɴɝɧɟɧɚɮɪɨɧɬɚ

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 34/22.06.2015 год.

следиха с интерес разказа
и с любопитни очи гледаха
вълнуващата се възрастна
жена. От нейните думи те
ще почерпят идеи за есета
и рисунки и ще участват в
национален конкурс посветен на 65-годишнината от
края на Втората световна
война. Доброволката Стефка Узунска ще е главна
героиня в първото интервю

отзовах с
честа съвест, че
отивам
да изпълня
един свещен патриотичен дълг.
Възпитана в семейство-
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ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 35/26.06.2015 год.

№ 36/26.06.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 25.06.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект за:
„Промяна предназначението на гаражи в контролнодиагностичен пункт и автомивка”
Находящ се в: квартал – 2, УПИ ХIII по плана за
регулация на гр.Тутракан одобрен със Заповед
№270/12.04.1976 г.
Идентификатор на имота № 73496.500.580 по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД-18-6/04.02.2008 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул. „Трансмариска” №115
Визата е издадена на: Мюхтебер Хасанова Кашчилар
и Метин Исмаилов Кашчилар
гр.Тутракан, ул.„Трансмариска” № 109 б
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд–Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 05.03.2014
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект за:
„Отваряне на външен достъп/стълбище и врата
през съществуващ прозорец към складови помещения
и офис.”
Находящ се в: квартал – 18 по плана за регулация на
гр.Тутракан одобрен със Заповед № 270/12.04.1976 г.
Идентификатор на имота № 73496.500.1 по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД-18-6 /04.02.2008 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Визата е издадена на: „ТЕХНОМОБИЛ-ПЛАМЕН
ИВАНОВ”ЕООД
представлявано от Пламен Георгиев Иванов
гр.Тутракан, ул.„Дунав” № 25
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд–Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 18.06.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект за:
„Ремонт и реставрация на сгради в манастир „Света
Марина”, пристройки допълващо застрояване и подобряване на прилежащите пространства”
Находящ се в: имот с № 013019, местността „Манастира” в землището на село Сяново.
Визата е издадена на: Георги Пеев Георгиев - представляващ манастир „Света Марина”, село Сяново
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд–Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 37/26.06.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 25.06.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект за:
„Трафопост на съществуващ стълб от далекопровод”
Находящ се в: Идентификатор на имота №
73496.32.4, местността КАКАКУЗ по кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Визата е издадена на: „ДРАЦИЯ” ЕООД
с управител Мая Георгиева Михайлова
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд–Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

– Кога ще ми върнеш
- Колко ти е заплатата?
парите? – попита Пух.
- 300 лева на месец.
– Защо да ти ги връщам?
- На мене толкова ми
– Защото са мои.
струва тоалетната хар– Но, когато ми ги дадеш, тия! Твърдо не!
вече са мои.
- Ега ти дрислата!
– Ееехх, Ципрасчо...
Мъж пита жена си:
В края на купона:
– Скъпа, искаш ли да оти- В брой ли ще платите дем на нудисткия плаж?
или с карта?
– О,мило,не! Хората ще
- С референдум!
си помислят, че съм с теб
заради парите...
- Брат'чед, как свърши
скандалът с жена ти?
Тя: - Пусни ме под одея- Дойде на колене при лото, студено е!
мен...
Той: - С гащи не те пус- И какво каза?
кам! Тук си има дрескод!
- Излез изпод кревата,
гадино страхлива, вече ми
Мъж и жена си говорят:
размина!
Мъжът: - Чалгата се слуша от ниско интелигентни
Матрьона Ивановна се хора.
пенсионирала в завода за
Жената: - Е, аз не съм
самовари. На прощалния ниска.
банкет й подарили самовар.
- Ти не можа ли да си
- Чедо, дай ми 3 хляба
откраднеш днес една част, - казва пенсионер на проутре друга и да си го сгло- давачката.
биш у дома - пита я нейната
- Господине, ще ви стане
колежка Глафира Петровна. корав! - посъветвала го
- Ех, пробвах аз през го- продавачката.
дините, но като почнех да
- Дай ми тогава 6!
сглобявам, все калашник се
получаваше.
- Когато си меря теглото, винаги си гълтам
Блондинка държи глава- корема.
та си над включена печка.
- И какво? Помага ли?
Приятелката я пита:
- Помага. Да видя кан- Защо си се навела над тарчето.
тази печка?
- Защото ми казаха да си
- Как си?
опичам ума!
- Не знам, днес нямам
интернет.

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

2 - 8.07.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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2 - 8.07.2015 г.

Васко КРЪПКАТА, Подуене Блус Бенд:

Известни български художници ще Музиката събужда
участват в летен пленер в Тутракан хората за живот
от стр. 1 и в 7 общи международни
изложби.
Долорес Дилова е завършила Художествената академия, специалност
"Живопис". Участвала е в
изложби в Австрия Франция, САЩ, Русия, Италия,
Унгария, Гърция, Холандия и
др. Нейни творби има в Националната художествена
галерия и други галерии в
страната, а също така и в

В пленера ще участва и
художникът-живописец Любен Генов, който е председател на Съюза на българските художници от 2011 г.
В своето творчество той
изследва чистото взаимоотношение на колоритните
нюанси. Експериментът с
колоритното петно се е
превърнал в негова творческа емблема. Една част от
произведенията му са провокирани от движението на
водата и отраженията на
светлината по морското
и речно дъно. Любен Ге-

докторска степен по изкуствознание в НХА, специализира в Сите дез Ар
- Париж. Има над 10 самостоятелни изложби в София
и страната. Участва в мно-

ɉɪɨɮȾɟɫɢɫɥɚɜɚɘɥɢɣ
ɆɂɇɑȿȼȺ

ɅɸɛɟɧȽȿɇɈȼ

ȾɨɥɨɪɟɫȾɂɅɈȼȺ

частни галерии и колекции
във Франция, Англия, Германия, Япония, Израел, САЩ,
ɋɜɢɥɟɧȻɅȺɀȿȼ
Испания, Австрия, Гърция,
Турция, Кипър, Унгария,
нов има 14 самостоятелни Швейцария и др.
изложби, участия в пет
Мария Райчева завършва
съвместни изложби, в 14 Живопис в НХА. Защитава
общи национални изложби

ɇɢɤɨɥɚɣəɇȺɄɂȿȼ

жество общи експозиции у
нас, както и в съвместни
изложби в Полша, Словакия, Черна гора, Молдова,
Австрия, Гърция, Турция,
Унгария и др.
Носител е на няколко
престижни награди.
Николай Янакиев е завършил Живопис в НХА в класа
на акад. Светлин Русев.
Участвал е в международни
пленери у нас и в чужбина.
Носител е на много награди
и други отличия.
Николай Янакиев организира множество самостоятелни изложби, като
предпочита да твори в
България, но да излага навън. Негови платна са представяни в различни градове

в Германия, САЩ, Австрия,
Словакия, Италия, Унгария,
Франция, Малта, Полша,
Сирия, Финландия, Мароко
и др. Творби на Янакиев са
притежание Националната художествена галерия,
Софийската градска художествена галерия, частни
сбирки и музейни колекции
по цял свят.
Наричат художника Свилен Блажев от Кюстендил
"непокорното дете". Свиката, както му казват всички,
е най-яркото опровержение
на термина "провинциално
изкуство", твърди критиката.
За него Светлин Русев
казва: "На Свилен Блажев
Господ му е подал ръка".
Акад. Светлин Русев също
ще участва в пленера в
Тутракан, като изпрати
свои картини, които любителите на изобразителното изкуство ще могат
да видят на финалната
изложба - на 25 юли.

ɆɚɪɢɹɊȺɃɑȿȼȺ

Тутраканските момчета втори на футболен турнир
Калина ГРЪНЧАРОВА
борен отбор (момчета) съставен от
ученици от СОУ "Йордан Йовков" и СОУ "Христо
Ботев" представи Тутракан на Футболен турнир,
информира Васил Дойнов,
мл.експерт "Младежки дейности и спорт" в Община

С

Тутракан. Футболната
надпревара се проведе от
22 до 24 юни в Кранево и се
организира по инициатива
на "Соник Старт" в подкрепа децата в неравностойно
положение.
Мотото на турнира е "Аз
съм тук и мога да ти бъда
приятел" и в него освен
деца, участват и по-големи

- мъже и ветерани от Тутракан, Драгоман, Каварна,
Балчик и Карлово.
Тутраканският отбор зае
второ място в крайното
класиране с победи над отборите на Каварна с 4:3 и
над Балчик - с 5:4. Загуба с
1:3 от отбора на Карлово
определи и класацията в
турнира за деца.

В

ɧɟɛɹɯɚɱɭɜɚɥɢɧɢɳɨɡɚɌɭɬɪɚɤɚɧɚɫɟɝɚɜɟɱɟɧɟɟɬɚɤɚ
ȼɢɠɞɚɦɱɟɢɦɚɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ
ɧɚɫɬɚɪɢɹɝɪɚɞɤɨɟɬɨɫɬɪɚɯɨɬɧɨɦɟɤɟɮɢ
ɂɦɚ ɧɹɤɚɤɜɨ ɫɴɛɭɠɞɚɧɟ ɜ
ɬɨɡɢɝɪɚɞɆɭɡɢɤɚɬɚɫɴɛɭɠɞɚ
ɯɨɪɚɬɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɚ ɧɟɳɚɬɚ
ɨɬ ɠɢɜɨɬɚ ɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ
ɞɜɟ  ɛɚɱɤɚɧɟ ɢ ɡɚɛɚɜɥɟɧɢɟ
ɏɨɪɚɬɚ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɫɚɦɨ ɞɚ ɛɚɱɤɚɬ ɬɪɹɛɜɚ ɢ ɞɚ
ɫɟɡɚɛɚɜɥɹɜɚɬ
Ɉɫɜɟɧ ɬɨɜɚ ɫɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ
ɱɚɥɝɚɬɚ ɭɦɢɪɚ ɢ ɬɭɤ ɧɹɦɚ
ɤɸɱɟɰɢɢɝɸɛɟɰɢɋɥɚɜɚȻɨɝɭ
ɢɦɚ ɬɚɤɢɜɚ ɤɦɟɬɨɜɟ ɤɨɢɬɨ
ɧɟ ɤɚɧɹɬ ɪɚɡɧɢ ɫɢɥɢɤɨɧɤɢ
ɫɥɚɜɢɦɭɬɪɢɮɨɧɤɢɩɚɣɧɟɪɤɢ
ɩɨɫɬɬɟɤɟɡɟɫɚɪɤɢ ɫɭɛɯɚɥɬɭɪɤɢ ɚ ɜɟɱɟ ɢɦɚ ɪɨɤ ɟɧɞ ɪɨɥ
ɢɦɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɚɬɨ
ɜ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɬ ɤɚɬɨ
ɜ ɨɬɫɪɟɳɧɚ Ɋɭɦɴɧɢɹ ɉɪɟɡ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɜɚ ɦɟɫɟɰɚ ɧɢɟ
ɨɬɉɨɞɭɟɧɟȻɥɭɫȻɟɧɞɛɹɯɦɟ
ɧɚɱɟɬɢɪɢɮɟɫɬɢɜɚɥɚɜɊɭɦɴɧɢɹɜȻɭɤɭɪɟɳȽɚɥɚɰɄɥɭɠ
ɢȻɴɡɴɭɌɚɦɫɟɫɥɭɲɚɪɨɤɢ
ɛɟɲɟɱɭɞɟɫɧɨ

Регата от Тутракан
до Попина предстои
Н
а 4 юли - събота, ще
стартира ежегодната дунавска регата
организирана от Община
Тутракан. Тя е посветена
на Международния ден на
река Дунав.
С лодки и каяци желаещите да се включат в
речното приключение ще

стигнат до финалната
точка - силистренското
село Попина.
Допълнителна информация - при Васил Дойнов,
мл.експерт "Младежки дейности и спорт" в общинската администрация и на тел.
0893 411 086.
“ТГ”

За успеха си децата са
наградени с медали и екскурзия до нос Калиакра и
Ботаническата градина в
Балчик.
Разходите по участието
на тутраканския футболен
отбор са осигурени от Община Тутракан.

Честит рожден ден
и да почерпят:

2 юли - Радослав СТОЯНОВ, Ст.лесничей, ДГС-Тутракан
3 юли - Маргарита ВЛАДЕВА, Директор на ОУ "Св.
Св.Кирил и Методий", с. Нова Черна, община Тутракан
3 юли - Любка АНГЕЛОВА, Бюфетчик, Община Тутракан
4 юли - Стефка КАПИНЧЕВА, Библиотекар, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 юли - Наталия ИВАНОВА, Библиотекар, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 юли - Гюлзар КОВАЧЕВА, Счетоводител, "Славянка"

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɫɤɨ Ʉɪɴɩɤɚɬɚ ɢ ɧɟɝɨɜɢɹɬ ɫɴɫɬɚɜ ɉɨɞɭɟɧɟ
ȻɥɭɫȻɟɧɞɧɟɡɚɩɴɪɜɢ
ɩɴɬ ɫɚ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɇɚ ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɢɹȾɠɭɥɚɣɆɨɪɧɢɧɝȼɚɫɤɨɛɟɢɜɨɞɟɳɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚ
ȼɤɪɚɬɤɚɬɚɩɚɭɡɚɦɟɠɞɭɞɜɟ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɧɚɝɨɫɬɫɴɫɬɚɜɢɬɟ
ɩɪɟɤɴɫɧɚɯ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɦɭ ɧɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɧɚ ɬɟɦɚ ɫ ɟɞɢɧ ɨɬ
ɦɭɡɢɤɚɧɬɢɬɟɧɚɝɪɭɩɚɄɪɴɲ
ɢɝɨɩɨɩɢɬɚɯɤɨɟɝɨɤɚɪɚɨɬɧɨɜɨɞɚɫɟɜɪɴɳɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɉȼɢɟɳɟɜɡɟɦɚɬɟɨɬɦɟɧ
ɢɧɬɟɪɜɸ"  ɩɨɝɥɟɞɧɚ ɦɟ ɫ
ɥɸɛɨɩɢɬɫɬɜɨɬɨɣ
Ƀɟɫɨɬɜɴɪɧɚɯɚɡ
ȼɟɞɧɚɝɚɨɬɝɨɜɚɪɹɦɡɚɳɨɬɨɢɦɚɬɟɩɪɟɤɪɚɫɧɚɩɨɥɹɧɚɫ
ɢɡɝɥɟɞ ɤɴɦ ɡɚɥɟɡɚ ɢ ɢɡɝɪɟɜɚ
ɧɚɞ Ⱦɭɧɚɜɚ Ɂɚɳɨɬɨ ɢɦɚɬɟ
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɟɧ ɤɦɟɬ ɤɨɣɬɨ ɟ
ɪɟɲɢɥɞɚɧɚɪɭɲɢɪɟɩɭɬɚɰɢɹɬɚ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɱɟ ɟ ɩɪɴɜ
ɜɪɚɝɧɚɊɟɣɝɴɧ Ȼɚɂɞɟɪɟɱ
ɡɚɡɧɚɦɟɧɢɬɢɹɥɨɡɭɧɝɨɬɫɨɰɜɪɟɦɟɧɚɬɚ Ɋɨɧɚɥɞ Ɋɟɣɝɴɧ
 ɜɪɚɝ ʋ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ
ɫɟɥɢɳɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ  ɏɨɪɚɬɚ

АД, Тутракан
6 юли - Друмка ВЛАДЕВА, Гл.Спец., ОЦИД-Тутракан
6 юли - Христина ДИМИТРОВА, Тутракан
7 юли - Димитър АСЕНОВ, Кмет на с. Богданци, община Главиница
8 юли - Данка МИЛЧЕВА, Общински съветник от БСП,
ОбС-Главиница
8 юли - Мурадие РЕДЖЕБ, Кмет на с. 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

