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В Тутракан през юли:

От Джулая през Столицата на кайсията
до "Огненият Дунав"
- Рок-легендата Джон Лоутън от "Юрая Хийп" и Б.Т.Р. са
тазгодишната изненада на "Огненият Дунав"
- Ернестина Шинова и Кофе Бабоне ще водят шоуто
- Огнени песни, танци и звезден прах ще се сипят на дунавския бряг
от трио "Сопрано", Графа, фолклорни състави от Колумбия и Грузия
зпъстрен с многобройни културни събития е месец юли и
през тази година. Успешното начало бе поставено
с Джулай Морнинг, когато

И

юлското утро на дунавския бряг заедно с хиляди
почитатели на хипарското
движение от цяла България, посрещна и авторът
на едноименната песен на

популярната група "Юрая
Хийп" - Кен Хенсли. Той
се включи и в последвалия
Празник на кайсията, като
отнесе спомена за вкусния
на стр. 3

Когато дариш косата си на онкоболен...
Т
Калина ГРЪНЧАРОВА
ова е Симона. Симона
Димитрова от Тутракан. Със сигурност
хората, които я познават,
си я представят все с дългата черна коса. Не, вече

не е! Симона е с нова прическа - късо подстригана,
а дългата коса е дарила за
онкоболен. С други думи включва се в кампанията
„Промени живота си сега"
на стр. 3

Полк. Станчо СТАНЧЕВ,
Военноисторическа комисия:

Военният министър ще бъде
запознат с резултатите от
експедицията в Северна Добруджа
Ще поискаме нашите съюзници и приятели в
Румъния да направят така, че да бъде
съхранена българската военноисторическа памет

В манастира "Св. Марина", с. Сяново:

Да се включим в
благотворителната кауза!

Започва летен православен лагер
равославен летен лагер ще се проведе за
шеста поредна година в манастира "Света Марина" край тутраканското
село Сяново. Благодарение
на волните пожертвования
на дарители и спомоществователи, манастирът
подсигурява безплатна храна и спане за всички, които
се включват в това начинание.
За трета година, по време

П

на лагера, в манастира ще
гостуват и група християни
от холандския град Дален.
В рамките на седем дни
- от 9 до 16 юли, всеки от
участниците ще дари своя
труд за изграждане и благоустрояване на Сяновската
Света обител.
Летният лагер се провежда с благословението на
Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит
“ТГ”
Наум.

на стр. 3

Община Тутракан организира Благотворителна
кампания за набиране на средства за реставрация и консервация на 12 метра от Крепостната
стена "Трансмариска" и за празничната седмица
"Огненият Дунав".
Средства можете да превеждате по
дарителската сметка на Община Тутракан:
Банка ЦКБ
IBAN: BG10CECB97908447458500
BIC: CECBBGSF
Приходен бин: 445100
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РЕГИОН

НОВИНИ
ȽɈȾɂɇɂɊɈɌȺɊɂɄɅɍȻɌɍɌɊȺɄȺɇ
ȾɟɫɟɬɝɨɞɢɧɢɨɬɭɱɪɟɞɹɜɚɧɟɬɨɧɚɊɨɬɚɪɢɄɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɳɟɛɴɞɚɬɨɬɛɟɥɹɡɚɧɢɧɚɸɥɢɇɚɣɧɚɩɪɟɞɜɡɚɥɚɬɚɧɚ
ɈɛɪɟɞɧɢɹɞɨɦɳɟɛɴɞɟɢɡɜɴɪɲɟɧɚɪɨɬɚɰɢɹɬɚȾɨɫɟɝɚɲɧɢɹɬ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɧɚɤɥɭɛɚɂɜɚɧɄɨɫɬɚɧɰɚɥɢɟɜɳɟɩɪɟɞɚɞɟɨɝɴɪ
ɥɢɰɚɬɚɧɚɧɨɜɢɹɩɪɟɡɢɞɟɧɬɞɪɘɪɢɣȼɚɫɢɥɟɜɤɨɣɬɨɳɟ
ɜɨɞɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɩɪɟɡɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ȼɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚɝɨɫɬɢɬɟɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨɨɳɟɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɧɚɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɨɫɬɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧɪɚɡɯɨɞɤɚɫ
ɥɨɞɤɚɩɨɪȾɭɧɚɜɢɬɭɪɨɛɢɤɨɥɤɚɫɚɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨɬɨɜɥɚɤɱɟ
ȼɟɱɟɪɬɚɪɨɬɚɪɢɚɧɰɢɳɟɩɪɨɜɟɞɚɬɩɨɪɟɞɧɢɹɫɢȻɥɚɝɨɬɜɨ
ɪɢɬɟɥɟɧɛɚɥɩɨɞɦɨɬɨɬɨɝɨɞɢɧɢɊɨɬɚɪɢɄɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɴɫɫɴɛɪɚɧɢɬɟɫɪɟɞɫɬɜɚɳɟɛɴɞɟɡɚɤɭɩɟɧɢɩɨɫɬɚɜɟɧɚɜ
ɬɟɧɬɢɱɟɧɝɪɚɞɫɤɢɱɚɫɨɜɧɢɤ
ɂɁɉɅȺɓȺɌɇɈȼɂɌȿɉȿɇɋɂɂ
Ɂɚɩɨɱɧɚɢɡɩɥɚɳɚɧɟɬɨɧɚɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟɩɨɲɜɟɣɰɚɪ
ɫɤɨɬɨɩɪɚɜɢɥɨɩɟɧɫɢɢɈɬɸɥɢɬɟɫɚɭɜɟɥɢɱɢɯɚɫɧɚ
ɫɬɨɊɴɫɬɴɬɟɦɟɠɞɭɢɥɜ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚɬɚɩɟɧɫɢɹɡɚɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɟɧɫɬɚɠɢɜɴɡɪɚɫɬɫɟ
ɭɜɟɥɢɱɢɧɚɥɜɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɬɚɧɚɥɜ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧ ɟ ɢ ɧɨɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚ ɩɟɧɫɢɹ ɡɚ
ɫɬɚɪɨɫɬ±ɥɜɦɟɫɟɱɧɨ
ɂɡɩɥɚɳɚɧɟɬɨɧɚɨɫɴɜɪɟɦɟɧɟɧɢɬɟɩɟɧɫɢɢɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɞɨɸɥɢ
ɈɌɄɊɂɌȺɉɊɈɐȿȾɍɊȺɁȺɈȻɓȿɋɌȼȿɇȺɉɈɊɔɑɄȺ
ɇȺɈȻɓɂɇȺɌɍɌɊȺɄȺɇ
ɈɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬɡɚɨɬɤɪɢɜɚɧɟɧɚɩɪɨ
ɰɟɞɭɪɚ ɡɚ ɜɴɡɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚ ɩɨɪɴɱɤɚ ɩɨ ɪɟɞɚ ɧɚ
ɱɥɚɥɬɨɬɁɈɉɫɩɪɟɞɦɟɬɈɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɫɩɟɰɢ
ɚɥɢɡɢɪɚɧɩɪɟɜɨɡɧɚɞɟɰɚɢɭɱɟɧɢɰɢɞɨɝɨɞɢɲɧɚɜɴɡɪɚɫɬ
ɡɚɭɱɟɛɧɚɬɚɝ
ɈɛɹɜɥɟɧɢɟɬɨɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɨɜɊɟɝɢɫɬɴɪɚɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɩɨɪɴɱɤɢɧɚȺɝɟɧɰɢɹɡɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɩɨɪɴɱɤɢɧɚ
ɝȼɴɡɥɨɠɢɬɟɥɹɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɩɴɥɟɧɞɨɫɬɴɩɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢ
ɹɬɚɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧÄɉɪɨɮɢɥ
ɧɚɤɭɩɭɜɚɱɚ´ɚɨɮɟɪɬɢɫɟɩɨɞɚɜɚɬɜɡɚɩɟɱɚɬɚɧɧɟɩɪɨɡɪɚɱɟɧ
ɩɥɢɤɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
ʋɞɨɱɧɚɝɜɤɥ
ɘɅɂ±ȾȿɇɁȺȻɈɊȻȺɋɂɁȽȺɊəɇȿɌɈ
ɇȺɈɌɉȺȾɔɐɂ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟ ɟ ɫɴɛɢɪɚɧɟɬɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢ
ɪɚɧɟɬɨ ɩɪɟɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɢɥɢ ɢɡɯɜɴɪɥɹɧɟɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɴɬɧɚɨɬɩɚɞɴɱɧɢɬɟɦɚɬɟɪɢɚɥɢɌɟɪɦɢɧɴɬɨɛɢɤɧɨ
ɜɟɧɨ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹ ɞɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢ ɨɬ ɱɨɜɟɲɤɚ
ɞɟɣɧɨɫɬ ɤɚɬɨ ɩɪɨɰɟɫɴɬ ɨɛɳɨ ɜɡɟɬɨ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚ ɡɚ ɞɚ
ɧɚɦɚɥɢɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɢɦɜɴɪɯɭɡɞɪɚɜɟɬɨɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚ
ɢɥɢ ɟɫɬɟɬɢɤɚɬɚ ȼɫɢɱɤɢ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɞɚɥɢ ɫɚ
ɬɜɴɪɞɢɬɟɱɧɢɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɢɢɥɢɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɢɫɟɨɬɧɚɫɹɬ
ɡɚɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɨɬɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɧɚɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟ
ɂɡɝɚɪɹɧɟɬɨɧɚɨɬɩɚɞɴɰɢɧɟɟɪɟɲɟɧɢɟɉɪɟɡɜɢɜɟɤ
ɡɚɞɚɱɚɟɧɟɟɞɚɬɴɪɫɢɦɩɨɞɨɛɪɢɧɚɱɢɧɢɡɚɭɧɢɳɨɠɚɜɚɧɟ
ɧɚɢɡɯɜɴɪɥɟɧɢɬɟɦɚɬɟɪɢɚɥɢɧɚɲɚɬɚɡɚɞɚɱɚɟɞɚɫɩɪɟɦ
ɞɚɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɦɟɨɩɚɤɨɜɤɢɢɫɬɨɤɢɤɨɢɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɚɬ
ɭɧɢɳɨɠɚɜɚɧɢ
ȻɴɪɡɢɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɫɚɊɚɡɞɟɥɧɨɫɴɛɢɪɚɧɟɩɪɢɢɡɬɨɱɧɢɤɚ
Ɍɚɤɫɚ ɋɦɟɬ ɫɩɨɪɟɞ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨ ɨɫɬɚɬɴɱɧɢ ɨɬɩɚɞɴɰɢ
³ɩɥɚɳɚɣɤɨɥɤɨɬɨɢɡɯɜɴɪɥɹɲ´ Ⱦɨɦɚɲɧɨɤɨɦɩɨɫɬɢɪɚɧɟ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
ɉɪɟɡɩɟɪɢɨɞɚɝɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫ
Ⱥɧɬɢɦɨɜɨɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧɢɡɜɴɪɲɢɬɟɥɟɨɬɧɟɥɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ
ɧɨɦɚɫɥɨɧɚɫɬɨɣɧɨɫɬɨɤɨɥɨɥɜɱɪɟɡɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɫɪɟɞɫɬɜɨɉɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɨɪɚɞɢ ɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬ ɩɪɢ ɛɨɪɚɜɟɧɟ ɫ ɨɬɤɪɢɬ ɨɝɴɧ ɧɚ
ɝɨɤɨɥɨɱɟɜɴɡɧɢɤɧɚɥɩɨɠɚɪɛɟɡɩɪɟɤɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢɁɚɩɚɥɟɧɢɫɚɫɭɯɢɬɪɟɜɢɥɢɫɬɧɚɦɚɫɚɢ
ɯɪɚɫɬɢɜɩɚɪɤɜɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɜɚɤɨɲɟɪɚɫɩɱɟɥɧɢɬɟɫɟɦɟɣɫɬɜɚɫɚɨɬɤɪɚɞɧɚɬɢɨɬɦɟɫɬ
ɧɨɫɬɤɪɚɣɫɟɥɨȺɧɬɢɦɨɜɨɉɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟɬɨɟɢɡɜɴɪɲɟɧɨɧɚ
ɸɥɢɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɥɢɬɪɚɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɦɚɫɥɨɫɚɨɬɤɪɚɞɧɚɬɢɨɬ
ɧɚɩɨɢɬɟɥɧɨɫɴɨɪɴɠɟɧɢɟɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫɟɥɨȺɧɬɢɦɨɜɨ
ɉɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟɬɨ ɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞɚ  ɸɥɢ ɱɪɟɡ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɫɪɟɞɫɬɜɨɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴ
ɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Наградени полицейски служители
ɢɪɟɤɬɨɪɴɬ ɧɚ ɈȾɆ
ȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚɫɬɚɪɲɢ
ɤɨɦɢɫɚɪ Ʉɪɢɫɬɢɹɧ
ɉɟɬɪɨɜ ɟ ɧɚɝɪɚɞɟɧ ɫ Äɉɢɫ
ɦɟɧɚ ɩɨɯɜɚɥɚ´ ɫɴɫ ɡɚɩɨɜɟɞ
ɧɚɝɥɚɜɧɢɹɫɟɤɪɟɬɚɪɧɚɆȼɊ
ɝɥɚɜɟɧɤɨɦɢɫɚɪȽɟɨɪɝɢɄɨɫ
ɬɨɜ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬ ɨɬ ɉɪɟɫ
ɰɟɧɬɴɪɚɧɚɈȾɆȼɊɋɢɥɢɫɬ
ɪɚɈɬɥɢɱɢɟɬɨɦɭɟɜɪɴɱɟɧɨ
ɡɚ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɢ ɜɢɫɨɤɢ ɩɪɨ
ɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɢɩɨ
ɫɥɭɱɚɣɩɪɚɡɧɢɤɚɧɚɆȼɊ
ɸɥɢɧɚɰɟɪɟɦɨɧɢɹɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɚɜɫɬɨɥɢɰɚɬɚ
Ɉɬ ɫɜɨɹ ɫɬɪɚɧɚ ɫɴɫ ɡɚɩɨ
ɜɟɞɫɬɚɪɲɢɤɨɦɢɫɚɪɉɟɬɪɨɜ
ɟɧɚɝɪɚɞɢɥɫÄɉɢɫɦɟɧɚɩɨɯ
ɜɚɥɚ´  ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɧɚ ɨɛ
ɥɚɫɬɧɚɬɚɞɢɪɟɤɰɢɹɜɋɢɥɢɫɬ
ɪɚ ɡɚ ɡɧɚɱɢɦɢ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ

Д

ɢ ɫɴɳɟɫɬɜɟɧ ɩɪɢɧɨɫ ɜ ɪɚ
ɛɨɬɚɬɚ
Ɉɬɥɢɱɟɧɢɫɚɡɚɦɞɢɪɟɤɬɨ
ɪɴɬɤɨɦɢɫɚɪɆɚɪɬɢɧɇɟɞɹɥ
ɤɨɜɫɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚɪɚɣɨɧ
ɧɨɬɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢɜȾɭɥɨɜɨ
ɇɚɝɪɚɞɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ ɫɴɳɨ 
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚɫɟɤɬɨɪÄɉɴɬɧɚ
ɩɨɥɢɰɢɹ´  ɪɚɡɫɥɟɞɜɚɳɢ
ɩɨɥɢɰɚɢɨɬɨɬɞɟɥÄɊɚɡɫɥɟɞ
ɜɚɧɟ´ɢɩɨɫɥɭɠɢɬɟɥɨɬɫɟɤ
ɬɨɪɢɬɟÄɉɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɚɬɚɩɪɟɫɬɴɩɧɨɫɬ´
Äɉɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɢɤɨ
ɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚ ɩɪɟɫɬɴɩɧɨɫɬ´
ɢ ÄɈɯɪɚɧɢɬɟɥɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹ´ ɜ
ɈȾɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚɁɚɜɢɫɨɤɢ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɟ ɨɬɥɢɱɟɧ ɢ ɧɚɱɚɥɧɢɤɴɬ ɧɚ
ɫɟɤɬɨɪÄɑɨɜɟɲɤɢɪɟɫɭɪɫɢ´
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Два проекта на Историческия музей ще
финансира Министерството на културата
добрено е финансирането
на два проекта на Исторически музей. Първият
е "Организиране и провеждане на
Международна общодобруджанска
научна конференция „Добруджа –
политика, общество, стопанство и
култура (ХIХ-ХХ век)”.
През 2015 г. се навършват 75
години от едно от най-важните
събития в новата история на България – подписването на Крайовския
договор и възвръщането на Южна
Добруджа към България. По този
повод Министерство на културата,
Военна академия „С. Г. Раковски”,
Институт за исторически изследвания при БАН, Община Добрич,
Община Тутракан, Регионален
исторически музей – Добрич, Исторически музей-Тутракан, както
и музеите в гр. Силистра, Балчик,
Каварна, Тервел и Дулово организират Международна общодобруджанска научна конференция
„Добруджа – политика, общество,
стопанство и култура (ХIХ-ХХвек)”.
Тя ще се проведе на 17 и 18 септември 2015 г. в гр. Тутракан (17.09) и
град Добрич (18.09). Научен ръководител на конференцията е акад.
Георги Марков. Международният
форум ще даде възможност на
изтъкнати историци, музейни специалисти и краеведи да представят
пред широка аудитория най-новите
си изследванията за Добруджа.
Материалите от конференцията ще
се издадат в сборник на български
език и резюмета на английски,
немски или френски език. Чрез
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Ʉɨɪɚɛɬɟɝɥɟɧɨɬɠɢɜɨɬɢɧɫɤɚɬɹɝɚ

форума ще се популяризират
историческите изследвания за
Добруджа в страната и чужбина.
Ще се предизвика научен и медиен
интерес, както и интереса на обикновените граждани добруджанци.
Вторият проект се нарича "Мобилна изложба „Плавателни съдове
по р. Дунав”.
Град Тутракан, разположен на
втората по дължина река в Европа,
неизменно е свързан с река Дунав и
тя е определяща за бита и културата
на жителите му. В Тутракан е имало
работилници за лодки, барки, гемии, плаващи воденици…В края
на ХIХ в. майсторът-лодкостроител
Петър Чориков конструира лодка,
наречена тутраканка, която със
своята съвършена хидродинамична
форма и изключителните си експлоатационни качества измества
използвана до тогава лодка чам-

позиция е представен и интериор
на лодкарска работилница с целия
набор от инструменти, необходим
за построяване на рибарски лодки
и гемии. През годините от своето
основаване през 1974 г. до днес
музеят е събрал снимков и документален материал за различни
по вид плавателните съдове по
р. Дунав от древността до нашето
съвремие. Чрез проекта ще се
изготвят 15 броя табла, на които
чрез фотоси, информационен и
архивен материал ще се представят
плавателните съдове по р. Дунав,
от древността до нашето съвремие.
Музеят разполага и с макети на

ɋɚɥȽɟɪɦɚɧɢɹ

ница и намира пазар във всички
дунавски страни. В град Тутракан
се намира единствения специализиран музей в България и страните
по поречието на р. Дунав, Етнографски музей „Дунавски риболов
и лодкостроене”. В неговата екс-

плавателни съдове, (както и на
лодки, излезли от употреба) което
ще допълни атрактивността на
изложбата.
Даниела ИВАНОВА,
Уредник - ПР

В община Главиница очакват Социалните приемат молби
предложения по проекта за нова за помощи за отопление
Наредба за търговската дейност С
аредба за търговската
дейност на територията на община Главиница
предстои да бъде разгледана и
приета от местния парламент. Тя
вече е публикувана на интернетстраницата на Община Главиница
и съгласно законовите изисквания
в 14-дневен срок в общинската администрация и на e-mail: obsthina@
glavinitsa.bg се приемат предложения и становища по проекта.
Настъпилите промени в нормативната уредба са причина за приемането на напредбата е записано
в мотивите към нея.
Регламентиране на процедурите за издаване на разрешителни
за извършването на търговска
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дейност в стационарни и преместваеми обекти на територията
на община Главиница се цели с
нормативния документ. Освен
това ще бъдат отстранени някои
несъответствия с действащото
законодателство, касаещи разрешителния режим за извършване
на търговска дейност.
За прилагането на Наредбата не
са необходими допълнителни финансови средства, поясняват още
в мотивите. В резултата от прилагането й се очаква повишаване на
качеството на прилаганите услуги,
създаване на условия за по-качествено прилагане на закона, а
също и увеличаване приходите в
общинския бюджет.
“ТГ”

Клас на годината е 5 "б" клас
от СОУ "Йордан Йовков"
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɟɱɟ ɫɚ ɹɫɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚ
ɬɢɬɟɨɬɤɨɧɤɭɪɫɚɄɥɚɫ
ɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɛɹɜɟɧ ɨɬ
Ɇɟɫɬɧɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹɡɚɛɨɪɛɚɫ
ɩɪɨɬɢɜɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɩɪɨɹɜɢ
ɧɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɬɟ ɢ ɧɟɩɴɥɧɨ
ɥɟɬɧɢɬɟ ɆɄȻɉɉɆɇ ɢɧɮɨɪ
ɦɢɪɚɧɟɣɧɢɹɬɫɟɤɪɟɬɚɪȾɨɪɚ
Ⱥɧɝɟɥɨɜɚ
Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɥɚ
ɩɨɫɬɴɩɢɥɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɢ ɟ ɧɚɩɪɚɜɢɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ
ɬɚ ɤɥɚɫɚɰɢɹ ɉɪɟɡ ɭɱɟɛɧɚɬɚ
 ɝ ɡɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥ ɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ Ʉɥɚɫ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɟ ɨɛɹɜɟɧ  ɛ ɤɥɚɫ ɨɬ ɋɈɍ
Ƀɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ ɫ ɤɥɚɫɟɧ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɊɨɫɢɰɚɂɜɚɧɨɜɚ
ɤɨɣɬɨɟɞɨɩɭɫɧɚɥɧɟɢɡɜɢɧɟ
ɧɢɨɬɫɴɫɬɜɢɹ
Ⱦɨɫɬɨɣɧɨ ɞɨ ɬɹɯ ɡɚɫɬɚɜɚ
ɦɢɧɚɥɨɝɨɞɢɲɧɢɹɬɩɨɛɟɞɢɬɟɥ
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ɞɨɩɭɫɧɚɥɢɧɟɢɡɜɢɧɟɧɢ
ɨɬɫɴɫɬɜɢɹ   Äɛ´ ɫ ɤɥɚɫɟɧ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ȼɟɧɟɬɚ Ⱥɥɟɤ
ɫɚɧɞɪɨɜɚ
ɈɬɆɟɫɬɧɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹɫɚɢɡ
ɩɪɚɬɢɥɢɩɢɫɦɨɞɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨɫɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ
ȼɩɟɱɚɬɥɟɧɢɫɦɟɨɬɢɡɹɜɢɬɟ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɨ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɧɢɜɨ
ɤɚɤɬɨɢɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɫɴɫ
ɬɟɡɚɧɢɹ Ɂɚ ɬɪɟɬɚ ɩɨɪɟɞɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɩɟɱɟɥɢ
ɤɥɚɫ ɨɬ ȼɚɲɟɬɨ ɭɱɢɥɢɳɟ
ɉɪɢɟɦɟɬɟ ɧɚɲɢɬɟ ɢɫɤɪɟɧɢ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɡɚɩɨɫɬɢɝɧɚɬɢɬɟ
ɭɫɩɟɯɢ
ɇɚɝɪɚɞɚɬɚɡɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɟ ɟɤɫɤɭɪɡɢɹɬɚ ɢ ɬɹ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɚ ɜ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ
ɧɨɜɚɬɚɭɱɟɛɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɁɚɞɨɛɪɢɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢÄɛ´
ɤɥɚɫɳɟɛɴɞɟɭɞɨɫɬɨɟɧɫɩɪɟ
ɞɦɟɬɧɢɧɚɝɪɚɞɢ

ɬɚɪɬɢɪɚ ɩɪɢɟɦɴɬ ɧɚ
ɦɨɥɛɢɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɡɚ
ɨɬɩɭɫɤɚɧɟ ɧɚ ɰɟɥɟɜɚ
ɩɨɦɨɳɡɚɨɬɨɩɥɟɧɢɟɡɚɫɟɡɨɧ
 ɝ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɫɟ
ɩɪɢɟɦɚɬɜɞɢɪɟɤɰɢɢɬɟÄɋɨɰɢ
ɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ´ɩɨɩɨɫɬɨɹ
ɧɟɧɚɞɪɟɫɄɪɚɣɧɢɹɬɫɪɨɤɡɚ
ɩɪɢɟɦɚɧɟɬɨ ɟ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɰɟɥɟɜɚ ɩɨɦɨɳ ɡɚ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɢɦɚɬɥɢɰɚɢɫɟɦɟɣ
ɫɬɜɚ ɱɢɣɬɨ ɫɪɟɞɧɨɦɟɫɟɱɧɢ
ɞɨɯɨɞɢɡɚɩɪɟɞɯɨɞɧɢɬɟɲɟɫɬ
ɦɟɫɟɰɚɫɚɩɨɧɢɫɤɢɢɥɢɪɚɜɧɢ
ɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɢɹ ɦɢɧɢ
ɦɚɥɟɧ ɞɨɯɨɞ ɡɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɢ ɨɬɝɨɜɚɪɹɬ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ
ɩɨɫɨɱɟɧɢ ɜ ɱɥ ɢ ɱɥ ɨɬ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɡɚɩɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚ
Ɂɚɤɨɧɚɡɚɫɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚ
ɝɚɧɟ ȼ ɦɨɥɛɚɬɚɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ
ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɩɨɫɨɱɢ ɜɢɞɴɬ ɧɚ ɩɨɥɡɜɚɧɨɬɨ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ± ɩɚɪɧɨ ɟɥɟɤ
ɬɪɨɟɧɟɪɝɢɹ ɬɜɴɪɞɨ ɝɨɪɢɜɨ
ɢɥɢ ɩɪɢɪɨɞɟɧ ɝɚɡ ɐɟɥɟɜɚɬɚ
ɩɨɦɨɳ ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ ɡɚ 
ɦɟɫɟɰɚɨɬɧɨɟɦɜɪɢɞɨɦɚɪɬ
ȼ ɫɥɭɱɚɢɬɟ ɧɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɫ

ɬɨɩɥɨɟɧɟɪɝɢɹɩɨɦɨɳɬɚɫɟɨɬ
ɩɭɫɤɚɤɚɬɨɫɭɦɢɬɟɫɟɩɪɟɜɟɠ
ɞɚɬ ɧɚ ɞɚɞɟɧɨɬɨ ɬɨɩɥɨɮɢɤ
ɚɰɢɨɧɧɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ Ʉɨɝɚɬɨ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɫɟɨɬɨɩɥɹɜɚɬɫ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɢɹɢɥɢɩɪɢɪɨɞɟɧ
ɝɚɡ ɩɨɦɨɳɬɚ ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ
ɜɴɜɜɢɞɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɚɩɚɪɢɱ
ɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ȼ ɫɥɭɱɚɢɬɟ ɧɚ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɫ ɬɜɴɪɞɨ ɝɨɪɢɜɨ
ɩɨɦɨɳɬɚɦɨɠɟɞɚɫɟɩɪɟɞɨɫ
ɬɚɜɢɜɩɚɪɢɧɚɩɪɚɜɨɢɦɚɳɨɬɨ
ɥɢɰɟɤɨɟɬɨɫɚɦɨɪɟɲɚɜɚɤɚɤ
ɢɨɬɤɴɞɟɞɚɫɢɡɚɤɭɩɢɬɜɴɪ
ɞɨ ɝɨɪɢɜɨ ɢɥɢ ɩɪɢ ɢɡɪɢɱɧɨ
ɡɚɹɜɟɧɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɨɬ ɧɟɝɨɜɚ
ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɬɴɪɝɨɜɟɰ ɨɫɴ
ɳɟɫɬɜɢɥ ɞɨɫɬɚɜɤɚɬɚ Ɉɫɬɚɜɚ
ɜ ɫɢɥɚ ɟɞɧɨ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɡɚ
ɨɬɩɭɫɤɚɧɟɧɚɩɨɦɨɳɬɚɫɬɨɣ
ɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɞɟɥɤɚɬɚɫɞɟɥɤɢɬɟ
ɨɬ ɩɪɟɯɜɴɪɥɹɧɟ ɩɪɨɞɚɠɛɚ
ɧɚ ɠɢɥɢɳɟɧ ɜɢɥɟɧ ɫɟɥɫɤɨ
ɫɬɨɩɚɧɫɤɢ ɢɥɢ ɝɨɪɫɤɢ ɢɦɨɬ
ɫɪɟɳɭɡɚɩɥɚɳɚɧɟɢɡɜɴɪɲɟɧɢ
ɩɪɟɡɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɩɟɬɝɨɞɢɧɢɨɬ
ɞɚɬɚɬɚɧɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɦɨɥɛɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
“ТГ”
ɧɚɞɜɢɲɚɜɚɥɜ

Инспекцията по труда провери
болницата в Тутракан и Спешна помощ
30 нарушения са установени в здравни заведения в
Силистренско при проверки
на Инспекцията по труда.
От там съобщиха още, че
до момента са съставени
пет акта за установени административни нарушения.
По разпореждане на главната дирекция „Инспекция
по труда“ във връзка с инцидент в столична болница,
когато акушерка е наранила
новородено, Инспекцията
по труда в Силистра до
края на този месец прави проверки в здравните
заведения в Крайдунавска

Добруджа.
Проверява се за сключени
основни и допълнителни
трудови договори, какъв е
графикът на работа, спазени ли са изискванията за
междудневната и седмичната почивка.
Проверките са приключили в Многопрофилната
болница за активно лечение
в Тутракан и в четири от
филиалите на Центъра за
спешна медицинска помощ.
Правят се проверки в
болниците в Силистра и в
Дулово.
“ТГ”
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РЕГИОН

9 - 15.07.2015 г.

В Тутракан през юли:

От Джулая през Столицата на кайсията
до "Огненият Дунав"
от стр. 1 ɞɨɰ Ȼɨɪɢɫ ɀɟɥɟɜ Ⱦɨɥɨɪɟɫ
ȾɢɥɨɜɚɋɜɢɥɟɧȻɥɚɠɟɜɆɚ
ɪɢɹɊɚɣɱɟɜɚȿɥɟɧɚȽɟɨɪɝɢɟ
ɜɚ ɇɢɤɨɥɚɣ əɧɚɤɢɟɜ ɢ əɧɤɨ
əɧɤɨɜ ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɜ
ɩɥɟɧɟɪɚ Ɋɟɤɚɬɚ Ɍɨɣ ɳɟ
ɛɴɞɟ ɮɢɧɚɥɢɡɢɪɚɧ ɫ ɢɡɥɨɠ
ɛɚɜɤɨɹɬɨɫɞɜɟɤɚɪɬɢɧɢɳɟ
ɫɟ ɜɤɥɸɱɢ ɢ ɚɤɚɞ ɋɜɟɬɥɢɧ
Ɋɭɫɟɜ
ɇɚɛɪɟɝɚɤɪɚɣɪɟɤɚɬɚɳɟɫɟ
ɪɟɞɭɜɚɬɟɞɧɚɫɥɟɞɞɪɭɝɚɜɟɱɟ
ɪɢɩɨɫɜɟɬɟɧɢɧɚɤɥɚɫɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɦɭɡɢɤɚɮɨɥɤɥɨɪɚɡɚɛɚɜɧɚɬɚ
ɦɭɡɢɤɚɤɨɢɬɨɳɟɩɪɟɞɯɨɠɞɚɬ
ɝɨɥɹɦɨɬɨɨɝɧɟɧɨɲɨɭ
ɇɚɸɥɢ ɫɪɹɞɚ ɨɬ

плод при семейството си
в Испания.
ɇɚɫɬɴɩɜɚɜɪɟɦɟɬɨɢɡɚɈɝ
ɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜɤɨɣɬɨɨɬɧɹɤɨɥ
ɤɨɝɨɞɢɧɢɫɟɩɪɟɜɴɪɧɚɜɰɹɥɚ
ɞɭɧɚɜɫɤɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɧɚɫɢɬɟɧɚ
ɫɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɢɤɭɥɬɭɪɧɢɩɪɨ
ɹɜɢ
ɇɚɣɧɚɩɪɟɞɜɌɭɬɪɚɤɚɧɳɟ
ɩɪɢɫɬɢɝɧɚɬ ɟɞɢɧɚɞɟɫɟɬ ɛɴɥ
ɝɚɪɫɤɢ ɯɭɞɨɠɧɢɰɢ  ɩɪɨɮ
ɂɜɚɣɥɨ Ɇɢɪɱɟɜ ɩɪɨɮ Ⱦɟ
ɫɢɫɥɚɜɚɘɥɢɣɆɢɧɱɟɜɚɩɪɟɞ
ɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ ɋɴɸɡɚ ɧɚ ɛɴɥ
ɝɚɪɫɤɢɬɟ ɯɭɞɨɠɧɢɰɢ Ʌɸɛɟɧ
ȽɟɧɨɜɞɨɰɃɨɪɞɚɧɃɨɪɞɚɧɨɜ

ɱɚɫɚ ɧɚ Ⱥɦɮɢɬɟɚɬɪɚɥɧɚɬɚ
ɫɰɟɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɧɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚ
ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɬɤɪɢɬɚ ɫ ɤɨɧɰɟɪɬ
Äɇɚɡɞɪɚɜɢɰɚ ɧɚ Ⱦɭɧɚɜ ɧɚ
Ɍɪɢɨɋɨɩɪɚɧɨ
ɋɥɟɞɜɚɳɚɬɚɜɟɱɟɪɸɥɢ
ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ ɨɬɱɳɟɫɟ
ɜɢɯɪɹɬÄɈɝɧɟɧɢɩɟɫɧɢɢɬɚɧɰɢ
ɤɪɚɣ Ⱦɭɧɚɜɚ´ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɧɚ
ɚɧɫɚɦɛɥɢɨɬɄɨɥɭɦɛɢɹɢȽɪɭ
ɡɢɹɚɫɴɳɨɢɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹɚɧ
ɫɚɦɛɴɥȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬ
ÄɁɜɟɡɞɟɧ ɩɪɚɯ ɧɚɞ Ⱦɭɧɚɜ´
ɳɟ ɫɟ ɫɢɩɟ ɨɬ ɦɭɡɢɤɚɥɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɴɫ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɬɨ
ɭɱɚɫɬɢɟɧɚȽɪɚɮɚɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɢ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ

ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɢɡɧɟɫɚɬ
ɫɜɨɹɤɨɧɰɟɪɬɧɚɫɰɟɧɚɄɟɣɨɜɚ
ɫɬɟɧɚ ɧɚ  ɸɥɢ ɩɟɬɴɤ  ɨɬ
ɱ
ɂɬɚɤɚɫɬɢɝɚɦɟɞɨɈɝɧɟɧɢɹɬ
Ⱦɭɧɚɜɤɨɣɬɨɩɨɬɪɚɞɢɰɢɹɫɟ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɜɫɴɛɨɬɟɧɞɟɧɇɚ
ɱɚɥɨɬɨɳɟɛɴɞɟɩɨɫɬɚɜɟɧɨɨɬ
ɫɩɨɪɬɧɚɩɪɨɹɜɚɉɴɪɜɢɹɤɪɴɝ
ɨɬɊɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɹɲɚɦɩɢɨɧɚɬ
ɩɨ ɜɨɞɨɦɨɬɨɪɟɧ ɫɩɨɪɬ ɤɨɣɬɨ
ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɩɪɟɡ ɰɟɥɢɹ
ɞɟɧɞɨɥɨɞɤɨɫɬɨɹɧɤɚɬɚ
ȼ ɫɥɟɞɨɛɟɞɧɢɬɟ ɱɚɫɨɜɟ
ɞɜɚɬɚ ɦɭɡɟɹ ɜ ɝɪɚɞɚ  ɂɫɬɨ
ɪɢɱɟɫɤɢɹɬ ɢ ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɹɬ

Полк. Станчо СТАНЧЕВ, Военноисторическа комисия:

Военният министър ще бъде запознат с резултатите
от експедицията в Северна Добруджа
Ще поискаме нашите съюзници и приятели в Румъния да направят
така, че да бъде съхранена българската военноисторическа памет
Калина ГРЪНЧАРОВА
риключи петата поредна научна експедиция в Северна
Добруджа, Румъния, в която
участваха 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 на отбраната.
Експедицията се организира по
повод 100-годишнината от Първата
световна война, а основната й 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.
За резултатите и впечатленията
от последната експедицията разговаряме с полк. Станчо СТАНЧЕВ:
- По линия на Военноисторическата
комисия организираме вече няколко
експедиции в Македония. Обходили
сме цяла Македония почти по позициите на българската армия през
Първата световна война на Южния
фронт. Не бяхме идвали да разгледаме позициите в Добруджа. Тази
експедиция, която организирахме
сега, е първа за Военноисторическата
комисия и поредна за директора на
Исторически музей-Тутракан Петър
Бойчев и неговия екип. Направи
ми впечатление, че те много добре
познават терена и архивната база,
която е свързана с действията в
Добруджа. Полезното от експедицията бе, че видяхме на много места
български военни паметници, които
по известни причини, нашите съседи
са опитали да заличат историческата
памет - променили са надписите,
променили са предназначението на
паметниците, а това в крайна сметка
е сериозно нарушение на международната Конвенция за опазване на
военните паметници. Още Димчо
Дебелянов е казал, че мъртвият не ни
е враг и в край на сметка след като
са завършили военните действия,
ние трябва да почитаме паметта на
тези, които са се били за някаква
кауза. И в тази връзка, идеята ни е
да инициираме една докладна до
министъра на отбраната, в която да
опишем всичко, което сме видели
в Северна Добруджа и да поискаме
нашите днешни съюзници и приятели
в Румъния да направят така, че да
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бъде съхранена българската военноисторическа памет. Това да остане за
поколенията и дай Боже, в бъдеще да
привлечем младите хора на експедиции, на екскурзии - да ходят по тези
места и да видят къде сме воювали и
за какво са загинали техните предци.
Защото в крайна сметка, трябва да
сме наясно, че нищо не започва от
нас. Ние сме част от пътя, трябва да
дадем възможност на тези, които
идват след нас, да имат начертан път,
по който да вървят, а не изпадат в
безпътица и затънена улица.
- При тази експедиция, къде установихте най-фрапантния случай на
разрушени военни паметници?
- Имаме снимков материал на такива паметници. Например, в Мачин
- много голям паметник, който сега
го няма, но не можем да определим
неговото място.
Фрапантни са случаите на подмяна
на историческата памет - български
паметник, който е построен през
Първата световна война и който е
посветен на определена войскова
част, на загинали войници на фронта, плочите са махнати, а на тяхно
място са сложени плочи на румънски военнослужещи. Това подменя
историята, много е опасно и вредно
за бъдещите изследователи да могат
да си изградят точна картина какво
се е случвало.
- Догодина ще отбележим 100-години от Тутраканската епопея. Какво
ще се случи?
- Направили сме предварителна
заявка до организационния комитет
за честване на 100-годишнината от
включването на България в Първата
световна война и сме предвидили
една международна научна конференция с работно заглавие към
момента "Горещото лято на 1916 г.", в
която да свържем действията на Македонския и Добруджанския фронт.
Досега всички конференции, които
са правени се ограничават в действията в Добруджа. Но в крайна сметка,
като част от войната в този отрязък,
има много сериозни действия на Македонския фронт, на който загиват
5 000 души през август-септември
1916 г. Тези действия, свързани с
идеята на Съглашенското командване тогава да привлече Румъния на
своя страна, са прелюдия, към това,
което се случва в Добруджа през
септември 1916 г.
- Какво може да накара един
човек, един българин, да се захване
точно с такава изследователска

в Северна Добруджа, информира директорът на тутраканския
музей Петър Бойчев. Най-напред
са посетили с. Менданкьой, след
това Аджи гьол, където наличният
военен паметник трябва да се
реставрира. В Тулча са влезли в
българската църква, там са унищожени българското военно гробище
и военния паметник.
В Туркоя военният паметник е в
полето и той трябва да се реставрира. Музейните и военни специалисти са посетили и Международното
гробище в Мирча вода, в с. Черна
са влезли в къщата-музей на поета
Панайот Черна, а в с. Николицил
са се срещнали с българи, които
разбира се, сега са... румънци. Посетили са и Онгъла, който се намира
над Николицил.
От Онгъла и от Кубадин е взета
пръст, която ще бъде поставена в
специална колона с надпис от къде
и кога е взета, която ще бъде част
от алеята във Военната академия
"Г.С.Раковски".
В Мурфатлар, в двора на църквата има български паметник със
заличен надпис, установили са
специалистите, а в Мачин е унищожен военния паметник в двора
на църквата.
"Обходът, който направихме в
Северна Добруджа цели да бъдат запазени българските военни
паметници и гробища и те да се
реставрират. Идеята е да бъде
създадена Военно-патриотична
туристическа пътека в Северна Добруджа: Тутракан - Добрич - Аджи
гьол - Туркоя - Черна - Мирча вода.
По този начин да се активизират поИзключително натоварено е било сещения и запазване на народната
двудневното работно посещение памет" - допълни Петър Бойчев.
работа, която вършите сега?
- Най-вероятно е възпитанието.
Някой го беше казал и то много точно
- че детето се възпитава върху коляното на дядо, от песните на мама,
от гозбите на баба и от разказите на
тате. Това е зараза. Затова съм взел
и този младеж малък с мен, да го
заразим с патриотизъм. Защото, ако
никой не върши тези неща, всичко
ще бъде покрито с бурени и още
по-лошо - с булото на забравата.
Нещо, което, ние от Военно историческата комисия не го желаем и се
стремим всячески да насърчаваме
най-вече младите хора, да ги палим
в идеята, че миналото не трябва да
се забравя. Дано не прозвучи като
лозунг, но величието на държава се
гради върху праха на героите, които
са загинали за нея.
Александър Косев е внук на полк.
Станчев. Ще навърши 9 години през
август и ентусиазирано разказа
впечатленията си от експедицията и
Тутракан: "Дядо ме попита дали искам да отида с него в Румъния, аз си
помислих, че ще отидем да видим 1-2
паметника, но след това разбрах, че
гледаме доста паметници. И наистина, видяхме много стари паметници
на много стари български войски.
Видяхме и много военни гробища.
Но, в крайна сметка реших, да си
купя къща тук, в Тутракан."
Все още Алекс не е решил какъв
да стаен като порасне, но "може и
като дядо".
И още един млад човек - седмокласникът Христо, внук на проф. Тодор Петров, участва в експедицията
до Румъния.

Ɇɭɪɮɚɬɥɚɪɞɧɟɫɜɨɟɧɧɢɹɬɩɚɦɟɬɧɢɤɜɞɜɨɪɚɧɚɰɴɪɤɜɚɬɚ
ɟɫɴɫɡɚɥɢɱɟɧɢɩɨɞɦɟɧɟɧɧɚɞɩɢɫ

***

ɳɟɩɪɟɞɥɨɠɚɬɪɚɡɥɢɱɧɢɡɚɛɚ
ɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɬɟ ɜɤɥ
ɮɟɣɫɚɪɬɪɟɬɪɨɮɨɬɨɢɫɟɞɹɧɤɚ
ɈɬɱɜɡɚɥɚɬɚɧɚɈɛ
ɪɟɞɧɢɹɞɨɦɳɟɛɴɞɟɨɬɤɪɢɬɚ
ɢɡɥɨɠɛɚɠɢɜɨɩɢɫ ɫ ɬɜɨɪɛɢɬɟ
ɧɚɯɭɞɨɠɧɢɰɢɬɟɭɱɚɫɬɜɚɥɢɜ
ɩɥɟɧɟɪɚɊɟɤɚɬɚ
ɉɨɥɨɜɢɧ ɱɚɫ ɩɨ ɤɴɫɧɨ  ɧɚ
Ʉɟɣɨɜɚɬɚ ɫɬɟɧɚ ɳɟ ɛɴɞɟ ɞɚ
ɞɟɧ ɫɬɚɪɬɴɬ ɧɚ ɫɩɨɪɬɧɨɪɚɡ
ɜɥɟɤɚɬɟɥɧɢɬɟɢɝɪɢɩɪɟɡɤɨɢɬɨ
ɩɭɛɥɢɤɚɬɚɳɟɛɴɞɟɜɨɞɟɧɚɨɬ
ȿɪɧɟɫɬɢɧɚɒɢɧɨɜɚɢɄɨɮɟȻɚ
ɛɨɧɟɇɚɣɜɤɭɫɧɨɩɪɢɝɨɬɜɟɧɚ
ɪɢɛɟɧɚ ɱɨɪɛɚ ɫɢɦɜɨɥɢɱɧɨ
ɩɪɟɩɥɭɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɤɚ Ⱦɭɧɚɜ

ɝɪɟɛɚɧɟ ɫ ɪɢɛɚɪɫɤɢ ɥɨɞɤɢ
ɭɥɨɜ ɧɚ ɪɢɛɚ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ ɯɨɞɟɧɟ ɩɨ ɝɪɟɞɚ
ɧɚɞɜɨɞɚɪɢɫɭɧɤɚɧɚɚɫɮɚɥɬ
Ɋɨɤ±ɤɨɧɰɟɪɬɴɬ ɧɚ Ⱦɠɨɧ
ɅɨɭɬɴɧȻɌɊɢɝɪɭɩɢɬɟ%ORRG
6XJDU ɢ ȼɯɨɞ ɫɜɨɛɨɞɟɧ´ ɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɡɚɱɧɚɫɰɟ
ɧɚɬɚɧɚɄɟɣɨɜɚɬɚɫɬɟɧɚɚɮɢ
ɧɚɥɴɬɳɟɛɴɞɟɫɴɩɪɨɜɨɞɟɧɨɬ
ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɨɫɜɟɬɥɢɧɧɨɨɝɧɟɧɨ
ɢɥɚɡɟɪɧɨɲɨɭɧɚɞɪɟɤɚɬɚ
ɇɚɫɥɟɞɜɚɳɢɹɞɟɧɧɟɞɟɥɹ
 ɸɥɢ  ɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɹɬ
ɲɚɦɩɢɨɧɚɬ ɩɨ ɜɨɞɨɦɨɬɨɪɟɧ
ɫɩɨɪɬɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɨɬɱ
ɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ

Когато дариш косата
си на онкоболен...
от стр. 1
на Асоциацията за превенция на рака.
- Кое те подтикна към
подобен жест? - питам
най-напред Симона.
- Имам наблюдения над
онкоболни и знам, че биха
се зарадвали на всеки малък
жест.
- Как се реши на тази
стъпка?
- Преди години в Америка
бяха започнали тази инициатива, а от скоро е и в
България. Решението ми за
осъществяването на тази
идея беше взето отдавна,
но изчаквах точния момент.
- Участвала ли си в
други благотворителни
инициативи?
- Да, но според мен, не е
нужно да очакваме началото на дадена инициатива,
за да направим добро дело.
Доброто може да бъде част
от всекидневния ни план
с така наречените "малки
неща".
През месец май разбрах,
че вече е започнала инициативата и така реших. Дано
и други се включат в нея.
- Кой фризьор ти направи новата прическа?

Ⱥɪɯɢɜɧɚɫɧɢɦɤɚɧɚɩɚɦɟɬɧɢɤɚ
ɜɆɭɪɮɚɬɥɚɪ

- Прическата беше направена от общоизвестната
на тутраканци Ясенка.
"Браво, Мони!", "Много
смело и благородно, Мони!",
"Имаш златно сърце! Възхищавам ти се!", "Миличка,
толкова благородна постъпка, едва сега разбрах
защо си с къса коса, възхищавам ти се, браво, ти си
нашата гордост!" - това
са част от коментарите
в социалната мрежа за постъпката на Симона.
Ако някой е решил да се
раздели с дългата си коса
през горещите летни дни,
е добре да знае, че тя може
да се използва за една благородна кауза. Асоциация за
превенция на рака „Промени
живота си сега” приема
дарения във вид на коса, от
която безплатно изработва
перуки и ги подарява на онкоболни, които не могат да
си позволят да си ги купят.
Всеки, който иска може да
подкрепи каузата на асоциацията, като дари поне 100
гр. коса, която може и да е
боядисвана, но с дължина на
косъма поне 20 см. Косата
трябва да се изпрати на
адрес: гр. София, ул. „Хан
Аспарух” 7, салон „Магама”.
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Панихида за убитите староселци по Елица отново първа!
време на румънската окупация
Анелия АНГЕЛОВА
89 години от събитията през
1926 г. отбелязаха на 6-ти юли в
Старо село. Панихида за убитите
26 староселци бе отслужена от
отец Илия Тонков.
Самодейци от читалището припомниха за трагичните събития
по време на румънската окупация.
Според запазения разказ на
един от задържаните - Димитър
Василев Бойчев, който е бил
помощник на секретар-бирника
(румънец), на 3 юли 1926 г. вечерта
е направен обир на секретар-бирника от бандитска група българи.
(Б.ред.: Според историците "чета
на Вътрешната добруджанска революционна организация начело

На 5 юли ги изкарват един по
един на разпит.
Димитър В. Бойчев е сред задържаните, но като кметски служител
го освобождават заедно с още 19
души от селото. Под командването
на румънския началник на жандармерията капитан Попеску, 36-ти
полк от гр. Тутракан загражда
селото и всички жандармеристи от
околията участват в разпита. Малтретират задържаните, отказват на
близките им срещи и разговори с
тях, отказват им предложения за
хляб и вода. Пускат слух, че ще ги
откарват в гр. Силистра.
естивалът "Приятели на България", проведен в
На 6-ти юли 1926 г. преди разначалото на м. юли в курортен комплекс "Албесъмване ги подкарват по посока на
на", е поредният конкурс, в който участва Елица
гр.Главиница, а на 2 км югоизточно
от селото - в местността "Кулвала", Камбурова през тази година.
И този път тя доказа своя певчески талант и се класира на първо място в категория 'Забавна песен" - вокал.
Елица се обучава от русенския педагог Наталия Кон“ТГ”
стантинова.

Ф

Пламена Георгиева - трета в
конкурса "Морски звездички"

със Сл. Алексиев и Ст. Боздуганов
напада румънски чиновници при
Старо село") Той се оплаква на
румънския шеф за обира, който
излиза от къщи с бомба-бухалка

в ръка, с намерение да я захвърли
по бандитите, ако се наложи. Румънският шеф задържа бомбата
повече време, тя избухва в ръката
му и го убива на място.
На 4 юли, началниците на жан-

дармерията - Андрей Толбаро и
тези от с. Нова Черна, задържат
в общината 42-ма заподозрени
мъже от Старо село, двама от Сяново и по един от селата Шуменци
и Варненци.

ги избиват по най-жесток начин.
Събитието организирано от
Кметство Старо село и местното
читалище "Възраждане" завърши
с поднасяне на венци пред паметника на тъжащата майка и заря.

Самодейците от с. Сокол участваха в събора "Лудогорие"
Дончо ДОНЧЕВ
а четвърти път в местността „Пчелина” в гр.
Разград се проведе НФС
„Лудогорие – 2015”. Традицията на този национален събор
е от скоро, но за сметка на
това превъзхожда много други
национални събори, които са

З

да преодолеят по-лесно т.нар
„сценична треска”, която присъства и при най-големите
професионалисти.
Самодейците от НЧ „Освобождение–1940 г.”, с. Сокол
се представиха с блок-програма, в която показаха възможностите си в пет жанра:

Д

есетият Международен конкурс за вокално изкуство "Морски
звездички" - Варна се проведе от 3 до 5 юли в залата на организаторите от
читалище "П. Р. Славейков
1928" в район "Владислав
Варненчик". Организатор на
конкурса е Народно читалище "П. Р. Славейков 1928".
Седемгодишната Пламена
Пламенова Георгиева от
Тутракан се класира на
трето място в най-малката възрастова група в
категория "Индивидуален

изпълнител".
Пламена е възпитаничка
на музикалния педагог Доротея Бальовска от ОЦИДТутракан.
Специални гости на юбилейното конкурсно издание
бяха Виктория Георгиева миналогодишен носител на
Гран При в конкурса, Школа
за модерен балет "Аксел"
към ОДК-Силистра и Елиза
Татео от Италия, носител
на Специалната награда
на Читалището в конкурса
"Морски звездички 2014".
“ТГ”

Зафировското читалище с най-голямо присъствие на Събор на читалищата
Марияна ЛАЗАРОВА
т 25 до28 юни т.г в
град Бяла, се проведе
VII-ят Национален събор на читалищата. Участие
в него взеха 81 читалища със
120 самодейни групи, а броят на участниците надхвърли
1 600. Гост на събора бе Силва Хачерян – държавен експерт в отдел "Нематериално
културно наследство" към
Министерство на културата.
Тазгодишната програма
бе наситена с многообразие
от певчески групи, танцови
състави от всички възрасти,
театрални групи и групи за
скечове, групи за обичаи,
които гостите на събора
имаха възможност да видят.
За всяко читалище бе
осигурена статуетка със
символа на събора, грамоти
за всеки участвал състав, а
най-атрактивните бяха отличени със специални дипломи
и медали. За изключително
доброто си представяне са-

О

с по-дълга традиция. Той се
отличава първо със своята
грандиозност – провежда се в
рамките на три дни, участието
на самодейните и професионалните колективи надвишава
120, публиката варира от 3000
до 4000 души, а в програмата
за трите дни бяха включени
най разнообразни изяви, които
допринасят за забавлението на
всички гости – от най-малкия
до най-големия.
Най-голямата атракция ще
остане проведената в неделния
5 юли автентичната тракийска
сватба, която целеше вписване
н книгата на рекордите Гинес.
Съборът нямаше конкурсен
характер и затова самодейците
се чувстваха по освободени, а
това им даваше възможност

акапелни песни, автентични
песни, обработени песни, два
обработени и два автентични
танца. На сцената взеха участие 25 самодейци, от които
най-възрастната самодейка
бе баба Мита - на 83 години,
а най-малката Александра на 5 години. Представянето
на самодейците от с. Сокол
премина с огромен успех и
интерес във всички жанрове,
като предизвика бурни овации
на публиката. Това накара домакините още от тази година
да им отправят своята покана
за участие през 2016 г.
Пред самодейците предстоят
още много изяви до края на
годината, но следващото събитие ще бъде тяхната творческа
почивка в чужбина.

модейците към НЧ „Христо
Ботев – 1901 г.”, с. Зафирово получиха грамоти, статуетка, златен медал и диплом
за "Читалище с най-голямо

присъствие" на събора.
Читалищното настоятелство поздравява ръководителите на самодейните
състави към читалището

Николай Николов и Снежана Николова за отличното
представяне и им желаят
здраве и много успехи за
напред.
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Столицата Тутракан или кайсии в повече...

Калина ГРЪНЧАРОВА
одесто, Унгарка,
Мъркулещи, Роксана и Киото са
сортовете кайсия, които
тутраканци знаят, но на
3 юли, за тях научи и цяла
България плюс Кен Хенсли.
Защото тогава се проведе

М

ɉɪɟɞɚɜɚɧɟɬɨɇɚɤɚɮɟ
ɩɨɥɭɱɢɩɨɤɚɧɚɡɚɉɪɚɡɧɢɤɚɧɚ
ɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚɜɇɨɜɚɑɟɪɧɚ

традиционният Празник на
кайсията, който превръща
Тутракан в столица. Макар
че по заглавието на тази
публикация може да се напише философски трактат,
едно е ясно - столицата
на кайсията е Тутракан, а
фенове на ароматния плод
станаха милиони след като
празникът се излъчваше
почти час в национален
тв-ефир - в предаването
"На кафе" с Гала по Нова
телевизия.
Целта на занятието за
популяризиране на събитието е изпълнена на 100%,

ракийка, както и амфитеатралната сцена, на която
талант показваха тутраканските деца от ОЦИД,
спокойно и с интерес се
разглеждаха и опитваха
от всички.
За децата и тази година
бе дадена възможност да
рисуват на воля.
И през всичкото това
време, водещият Живко
Жечев в характерния си
стил и репортерките от
Нова телевизия превръщаха
празника в истинско шоу и
Ʉɟɧɏɟɧɫɥɢɫɢɯɚɩɜɚɨɬɫɥɚɞ
забавление в предобедните
ɤɢɬɟɧɚɄɚɥɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚ
часове на петъчния ден.
така и за сърцето; че
се знае точно откога се
отглеждат кайсии по нашите земи - "отдавна"; че
Кен Хенсли откри света в
Тутракан след като разбра,
че има над 100 вида кайсии
и като си отиде в Испания
ще направи сладко на жена
си и т.н, и т.н.
Шефът на жури д`апел
оценяващо кайсиевата ракия Никола Николов надълго
обясни на тв-публиката що
е то кайсиева ракия на вкус
и цвят, а репортерките с
блеснали очи от сутринта
покрай ракията, все пак успяха да завършат предаването и да получат покана,
както и Гала, да гостуват

Ʉɨɣɧɟɡɧɚɟɀɢɜɤɨɀɟɱɟɜ
ɤɨɣɧɟɟɱɭɜɚɥɡɚɧɟɝɨ

Класиране в конкурсите
Изложение-конкурс за кайсиев
плод с най-добър вкус и
търговски вид 2015 г.

Участващи в конкурса – 11 производители
I-во място: Десислав Леков, гр.Тутракан, сорт
„Унгарка”
II-ро място: Людмил Спасов, гр.Тутракан, сорт
”Роксана”
III-то място: Боянка Стефанова, гр.Тутракан, сорт
”Роксана”
Грамота за най-едър кайсиев плод: Съюз на инвалидите - Тутракан

Най-добра домашна
кайсиева ракия 2015 г.

Участващи в конкурса - 22 производители
I-во място: Иван Лазаров, с.Цар Самуил произведена
2014 г.
II-ро място: Димитър Добрев, Читалище”Светлина
-1904”, с.Варненци, произведена 2008 г.
III-то място: Вейби Мехмедали, с.Шуменци, произведена 2010 г.
Грамота за отлично представяне: Яница Стоянова,
Тутракан, произведена 2007 г.

Най-вкусно кайсиево сладко 2015 г.

Участващи в конкурса - 13
I-во място: Кръстина Кирилова, с.Цар Самуил.
II-ро място: Надежда Турлакова и Радка Костадинова, Тутракан.
III-то място: Надежда Добрева, с.Цар Самуил
Грамота за отлично представяне: НЧ ”Светлина
1941”, с.Преславци; Съюз на инвалидите - Тутракан; Надежда Турлакова и Радка Костадинова,
Тутракан

Най-вкусен кайсиев сладкиш 2015 г.

Участващи в конкурса - 16
I-во място: Кръстина Кирилова, с.Цар Самуил.
II-ро място: Надежда Турлакова и Радка Костадинова, Тутракан.
III-то място: Снежана Михайлова, с.Варненци
Грамота за отлично представяне: Величка Енева,
с. Старо село; НЧ ”Васил Йорданов 1943”, с. Нова
Черна; Биргюл Иванова, с. Нова Черна

Ɂɚɪɚɤɢɹɬɚɤɚɣɫɢɟɜɚ
ɨɬɇɢɤɨɥɚɇɢɤɨɥɨɜ

на Празника на мамалигата
в Нова Черна в началото на
октомври.
Като споменах за Кен
Хенсли, да добавя, че той
се оказа с румънски корени,
а в същото време нямаше
понятие от гатанката
"мамалига". Научихме го на
специалната пресконференция, която той даде за
журналистите от Силис- ɉɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ
тренска област на 2 юли. ɧɚɄɟɧɏɟɧɫɥɢ
И още, че музикантите на категоричен е авторът на
пенсионна възраст и в Ев- световноизвестния хит
ропа вземат малки пенсии "Джулай Морнинг".
като в България. А той ще
Хенсли за първи път по-

ȼɟɫɟɥɹɰɢɬɟɜ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ

а с още толкова и повече
проценти може да се измери и доволството на присъствалите и участниците
в празника. Разположени в
новия Крайдунавски парк,
щандовете и всички интересни любопитки свързани
с кайсията от сладкиши
през сладка до домашна

5

Така народонаселението
разбра, че в Гърция кайсиите тази година липсват
на пазара и българските
кайсии се котират там на
добра цена - до 1,50 лв./кг;
че кайсиевата костилка
съдържа 1/3 от Менделеевата таблица; че кайсията
е полезна както за лицето,

ȻɚɛɚɊɚɞɤɚɢɛɚɛɚɅɸɛɤɚɳɟɜɢɧɚɭɱɚɬɤɚɤɫɟɜɚɪɢ
ɫɥɚɞɤɨɨɬɤɚɣɫɢɢ

навърши 70 години на 24
август.
Искам да напиша още 11
песни за зазоряването, каза
тогава той. Ще ги кръстя
Януарско утро, Февруарско
утро... и така до декември.
Така ще мога да идвам в
Тутракан, където много
ми харесва, всеки месец",

сещава толкова малко населено място, но това не
му пречи да прави планове
присъствието му в Тутракан да стане традиция.
За първи път е ял патешка супа в Тутракан. Харесала му и рибата. Не скри и
че ако попитаме съпругата
му, то тя ще ни каже, че

той яде всичко. Никога не
е мислил за финала на своята кариера. Музиката е
неговият живот и вярва, че
вдъхновението му идва от
Бог. Той е Шефът и той ще
му каже, кога да спре. На 2
юли Кен Хенсли участва в
благотворително частно
парти организирано от
Стив Хараламбиев, на което са събрани 3 хил. лв., а
по волята на дарителите
те са предназначени за
реставрация и консервация

на 12 м. от крепостната стена "Трансмариска",
които са останали извън
дейностите по проекта
реализиран от Община
Тутракан. Дарителската
кампания продължава.
Да се върнем към повода
за публикацията - Празникът на кайсията. Всъщност, това е финалът. Сега
остава да разгледате и
снимките.
Снимки: Явор ДОНКОВ,
Велислава ДИМИТРОВА
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ОБЩEСТВО
Плюс/Минус

"Време разделно" в началото на 21-ви век
Как то се вмести и разви в условията на демокрацията у нас

Васил ТЪРПАНОВ
ремето разделно се
разрази между слоевете население в
България още от робството, продължава и сега като
придоби и политически характер. Този "феномен"
е философско явление в
нашата практика и след
промяната преди 25 години
- стил в работата на всички правителства, независимо от цвета на партията.
Всички идват на власт
с подкрепата на тия, на
които ще служат, но си
отиват, без да си изпълнят
мисията, без дори да се
извинят.
Разделението сред българското общество "набира
ръст" и става все по-мрачно и нетърпимо. В днешния
парламент се среща всичко,
което е противопоказано
на понятието "демокрация".
Тук, в този законодателен орган, всеки е срещу
всеки. Депутатите от

В

различните партии са в
противоречия по проблемни
въпроси и затова много от
тях не се приемат, отлагат се във времето, а те
касаят съдбите на хората.
За това у нас, днес, могат да се срещнат явления,
които ги няма никъде по
света. Вземат се мерки
постфактум - след като
нарушението е извършено,
а нарушителят е напуснал
страната се пуска за издирване. Така стана и с
братя Галеви, така стана и
с банкера Цветан Василев
и още други. Соча някои от
случаите, за да подчертая
с това, как се постъпва в
условията на демокрацията срещу рушителите на
законността.
Каква след това е оценката на въздействието
срещу нарушенията?
Не съм срещал още да е
правена оценка на провалено събитие и да се посочи
виновника.
Има личности, които
притежават рецепта за
всичко, но те са само "съветници" и винаги говорят
в "трето лице" - "тази
страна", "този народ". Правят се на герои, но пряко
не се ангажират с проблемите. Патриоти! Ботев в
своя памфлет "Патриот" ги
осмива с думите:
"Патриот е - душа дава,
за наука, за свобода,
но не свойта душа, братя,
а душата на народа."
И сега ги има и то много,
вие ги знаете - същите са!

Разделението сред нацията ще се задълбочава все
повече, защото то ни е
заложено в гена и е станало
наша практика в живота.
Ще се спра на ромския
проблем в България. Както
се раздуват събитията
около тези наши съграждани, наистина ще ни научи
светът. Малко ли са проблемите, че си създаваме
още нови? Че ромите да
не са от сега наши съграждани? Те са по тези
земи, откогато сме и ние.
Кой им разреши да строят
незаконни жилища, та сега
се налага да се рушат?
Ето въпрос за оценка на
въздействието. Сега се
възлага на кметствата да
събарят сгради. На същите
кметства, които някога
не са забранили строителството. Българска работа!
Станахме нарицателни с
ромския въпрос и го задълбочаваме все повече, да ни
чуе цял свят.
На ромите трябва да
се помогне да придобият самочувствието на
равноправни граждани. Те
са възприели, че могат
да извършват нарушения
безнаказано. И в други
общини вършат това, но и
те минават невидимо покрай правосъдието. Ромите
трябва да се интегрират
сред другите граждани. Те
са най-неграмотни сред
българското общество и
това обяснява цялата им
трагедия.
Спрямо българските

роми, а и в Европа - сегрегация, към тази човешка
общност не е провеждана.
Сегрегацията е геноцид,
дискриминация, безправие.
Това, че живеят в обособени от тях квартали или
махали, то си е тяхно решение. В България никога не
е имало ромски гета, както
някои ги наричат. Това,
че не са благоустроени
инфраструктурно, вината
не е тяхна.
Ще приключа ромската
одисея с това, че навсякъде тези наши съграждани
живеят еднакво. Ще дам
за пример два случая на
човешки, хуманен и високоотговорен подход към тях.
Първият е в с. Питаково,
Ботевградско, а другият е
наш патент, тутракански.
За нашия случай мога цял
роман да напиша. Познавам
тази махала още 1943 г.,
когато беше една кална
улица с два реда къщи-коптори от кирпич, пръти и
кал, с черга за врага, без
огради, без канализация,
вода и осветление. Във
всяка къща - по 8-10 души,
деца и възрастни в една
стая. След 9.09.1944 г.тук
всичко се промени. Всички
мъже бяха на работа в
"Славянка", ТКЗС, "Терма",
Горското и др.
Махалата стана квартал.
Районът беше благоустроен чрез електрификация,
водоснабдяване, улично
строителство. Построиха се жилища, които не
се различават от тези в

Приети са промени в Закона за управление на етажната собственост
равителството прие Закон за изменение и допълнение на Закона за
управление на етажната собственост. Предложени са изменения
в задълженията на собствениците
по отношение поддържането на
сградата в техническо състояние, отговарящо на основните
изисквания по чл. 169, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и да не се
извършват строителни и монтажни дейности, които ще влошат
състоянието на сградата. С цел
улесняване и подобряване на комуникацията в етажната собственост се въвеждат възможностите
за кореспонденция по електронна
поща, когато е налична такава
и за получаване на съобщения
чрез адрес в страната, посочен
от собственика или ползвателя.
С оглед постигане на по-голяма

П

яснота се прецизират правомощията на общото събрание относно възлагането и изготвянето на
технически паспорт на сградата.
Предвидена е възможност правомощията или част от тях на
управителния съвет (управителя)
на етажната собственост и на
сдружението на собствениците да
бъдат възлагани на юридически
лица за срок от 2 години, което
ще позволи етажната собственост/ сдружението на собствениците да отстъпи управлението на
общите части по свое желание на
специализирани компании.
Въвежда се ангажимент за
нововъзникнала етажна собственост да избира управителен
съвет (управител) в 6-месечен
срок от въвеждането на сградата
в експлоатация. Измененията
ще позволят да се регистрират
сдружения на собствениците

Разпръскват ваксинални
примамки срещу бяс
апочва първата за
годината ваксинация
по въздух срещу бяс
при дивите хищници, съобщават от Българската
агенция по безопасност
на храните. Кампанията
ще протече в рамките на
следващите две седмици, в
зависимост от атмосферните условия.
10 специално оборудвани
самолета ще разпръснат
над 1 млн. ваксинални примамки на територията на
17 области, сред които
Силистра, Русе и Разград.
Ваксини няма да бъдат

З

пускани над населените
места и водоемите.
Ветеринарите препоръчват хората да не пипат
примамки с незащитени
ръце, защото при нарушена цялост на външната
обвивка, ваксината може
да бъде опасна за тяхното здраве. Ваксиналните
примамки са с формата
на кубче с размери 2 х 3 х
2 см. и са със специфична
миризма, която привлича
хищниците.
На един квадратен километър се изхвърлят по 20
ваксини.
“ТГ”

за няколко сгради в режим на
етажна собственост, които са
изпълнени при свързано застрояване по смисъла на ЗУТ.
По подобие на освобождаване
от прилагане на Закона за счетоводството сдружението, което
извършва дейност само по чл.
25, ал.1 или не осъществява
дейност, ще бъде освободено
от прилагане на Закона за статистиката.
Въвежда се текст при промяна
на собствеността върху самостоятелен обект членството в
сдружението да се прехвърля
на новия собственик, като за
задълженията към сдружението,
станали изискуемите преди промяната на собствеността, отговаря старият собственик, освен ако
при промяната на собствеността

не е уговорено друго.
Прецизирани са текстовете
относно извършването на неотложен ремонт. Въведен е ред
за осигуряване на достъп от
собствениците за реализиране на
дейности по чл. 6, ал. 1, т.12 от
сега действащия ЗУЕС, които са
свързани с извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни
и монтажни работи, свързани
с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или
обновяване на общи части или на
други помещения и за проверка
на състоянието на инсталациите
и на конструктивните елементи
на сградата. В допълнение, с проекта на закон са въведени нови
административно-наказателни
разпоредби.
“ТГ”

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 39/02.07.2015 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Толгунай Реджеб Ферадов – собственик
на имот с идентификатор 73496.501.3354, одобрена
със Заповед №РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София
е издадена Заповед №РД-04-939/02.07.2015 год. на
Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи
изработване на проект:
ПУП – План за регулация /ПР/ за поземлен имот с
идентификатор 73496.501.3354 от Кадастрална карта
на града, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008
год. на АГКК гр.София; в кв.135 от План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

9 - 15.07.2015 г.

Роден край
Роден край си ми единствен,
в тебе съм роден.
Тук премина мойто детство,
безгрижно ден след ден...
Легнал си ми на сърцето,
дар благословен.
За тебе вечно ще милея,
о, ти мой край свещен!
Когато съм далеч от тебе
мъка ме гнети.
Бързам и не губя време очакваш ме... Нали?
Обичам те аз безпределно,
роден край - любим!
Тук ми е гнездото родно моят бащин дом.
Оглеждам своята пътека,
старата следа.
Тя е моята надежда при връщане в дома.
2010 г.
Васил ТЪРПАНОВ
кв. "Байкал" и колонистката махала. Пример даде
в строителството инж.
Аурел Бояджиев, а и още
други. Там функционираше
ОУ "Васил Левски" и детска
градина. Всички малки деца
бяха обхванати от детската градина, а другите
в основното училище и в
гимназията. Някои от тях
по-късно и в университет.
Има и висшисти сред ромите.
Каква е оценката сега.
Кварталът и досега си е
така благоустроен, но хората в болшинството си са
без работа. Училището е

срутено и не функционира.
Неграмотността е лавинообразна, все повече се разраства. Проблемите, които
съществуват за всички се
понасят и от ромите от
цялата община - Нова Черна, Цар Самуил, Търновци,
Шуменци. Те са достойни
хора и не създават проблеми на обществото ни. Тези
хора са отдавна интегрирани сред българското
общество. Желая търпение
и упоритост на моите
приятели от Търновци и ги
уверявам, че и на тяхната
улица ще грейне слънце нужно е търпение!

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 40/02.07.2015 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че Общински съвет – Тутракан с Решение №853 по
Протокол № 62 от 26.06.2015 год. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ
на „ДРАЦИЯ” ЕООД, гр.Тутракан да изработи Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/
за прокарване на подземно кабелно трасе за: ”Външно
кабелно ел. захранване от МТР-5 в с. Старо село за ПИ
021002, м.”Лозянска чешма” в землището на с. Старо
село, общ. Тутракан
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 41/03.07.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, че на 02.07.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект за:
„Реконструкция и ремонт на спортен комплекс, съоръжения и сгради”
Находящ се в: УПИХII - Озеленяване, квартал 2 по
плана за застрояване и регулация на гр.Тутракан одобрен със Заповед №270/12.04.1976 г.
Идентификатор на имота № 73496.500.566 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: Община Тутракан
представлявана от д-р Димитър Венков Стефанов
- Кмет на Община Тутракан.
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

Семейство е на ръба на скандала. Примирено, съпругът предлага
изход от ситуацията: - Виж сега,
жена, ако ще си правим сцени,
нека поне да са от порнофилми!

тръгва. Отзад се е наредила голяма
опашка от коли. Всички свирят
с клаксоните. От BMW-то излиза
красива блондинка, приближава
се към най-близкият автомобил и
казва на шофьора:
Евреин хванал златната рибка
- Господине, бихте ли погледи тя му казала: - Пусни ме! Ще ти нали, какво й има на моята кола,
изпълня три желания!
а аз тука ще натискам клаксона
- Е, тогава искам 500 000 000 000 вместо вас…
евро в сметката…
- Готово!
Между приятелки:
- Искам всички коли от най-скъ- Харесва ли ти новия ми мъж?
пата авто къща да са мои…
- Отива ти...
- Готово!
- Искам харем с най-красивите
На едно кръстовище Микра се
жени на света…
удря в джип. От джипа излизат
- Готово!
няколко мутри и се приближават
- Сега второто...
към микрата:
- Абе, тъпанар, видя ли к`во
Между приятели:
направи! Сега трябва да продаваш
- Как различаваш жена си и колата и апартамента, за да се
балдъзата? Нали са близначки… разплатим за джипа.
- Балдъзата винаги носи червени
Мъжът от микрата пита:
бикини.
- Момчета, вие пък какви сте?
- Спортисти сме
Студент се прибира след изпит.
- Е, щом сте спортисти... - изИ гаджето му го пита:
важда голям пистолет - Е, айде
- Е, как мина?
сега на старта! Готови! Старт!
- Ми как, в две части - тържествена и божествена. Първо тържестКатаджия при лекар:
вената - професорът с костюм и аз
- Докторе, не може ли без клис костюм, той с вратовръзка и аз с зма?
вратовръзка.
- Аааа, значи, според Вас, без
- Ами божествената?
пожарогасител не може, а без
- Той дава да тегля въпрос - аз клизма - може!
се кръстя и се моля. После аз отговарям, а той се кръсти и се моли:
Сутринта с мен в асансьора се
«Боже мой, Боже мой!»
качи едрогърдеста жена. Аз се
загледах в бюста й. По едно време
Дори когато те изядат, имаш я чух да казва:
два изхода.
- Може би най-накрая ще натиснете?
На пътя е спряло BMW и не
И тук нещата се объркаха...

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

9 - 15.07.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

8

9 - 15.07.2015 г.

Предстои пленер "Реката"
О

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɳɟ ɩɟɬɢɦɚ ɢɡɜɟɫɬɧɢ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɯɭɞɨɠɧɢɰɢ
ɫɟ ɜɤɥɸɱɜɚɬ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢ
ɨɧɧɢɹ ɩɥɟɧɟɪ Ɋɟɤɚɬɚ ɤɨɣɬɨ
ɫɟ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ
ɫɴɩɴɬɫɬɜɚɩɪɚɡɧɢɱɧɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚ
ɈɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜɉɥɟɧɟɪɴɬɳɟ
ɡɚɩɨɱɧɟ ɧɚ  ɸɥɢ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢ
ɰɢɬɟ ɳɟ ɩɪɟɫɴɡɞɚɞɚɬ ɤɪɚɫɨɬɢ
ɬɟ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ Ⱦɭɧɚɜ ɜɴɪɯɭ
ɩɥɚɬɧɚɬɚ
ɂɡɜɟɫɬɧɢɹɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɢ ɩɪɟ
ɩɨɞɚɜɚɬɟɥ ɜ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚ
ɚɤɚɞɟɦɢɹɩɪɨɮɂɜɚɣɥɨɆɢɪɱɟɜHɫɢɧɧɚɯɭɞɨɠɧɢɤɚɇɢɤɨɥɚ
Ɇɢɪɱɟɜ Ɍɨɣ ɟ ɧɚ ɦɧɟɧɢɟ ɱɟ
ɫɨɰɢɚɥɧɢɬɟ ɦɪɟɠɢ ɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɧɹɦɚ ɞɚ ɢɡɦɟɫɬɹɬ ɤɥɚɫɢɱɟɫɤɨ
ɬɨ ɢɡɤɭɫɬɜɨ Ɋɚɛɨɬɢ ɫ ɦɨɥɢɜ
ɚɤɜɚɪɟɥɝɜɚɲɉɨɫɬɚɜɢɥɟɦɧɨ
ɠɟɫɬɜɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɢɢɡɥɨɠɛɢ
ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɢ ɱɭɠɛɢɧɚ ɇɟɝɨɜɢ
ɩɥɚɬɧɚɫɚɩɪɢɬɟɠɚɧɢɟɧɚɇɚɰɢɨ
ɧɚɥɧɚɬɚɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚɝɚɥɟɪɢɹ
ɝɚɥɟɪɢɢ ɜ Ⱥɚɯɟɧ Ɏɪɚɧɤɮɭɪɬ
Ⱦɸɫɟɥɞɨɪɮ ȼɢɟɧɚ Ɇɢɥɚɧɨ

ɦɟɧɚɤɚɪɚɞɚɦɢɫɥɹɦɚɥɤɨɩɨ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɇɨȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨɟ
ɦɹɫɬɨɬɨɤɨɟɬɨɧɚɣɫɢɥɧɨɜɥɢɹɟ
ɧɚ ɦɨɟɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ Ⱦɚɜɚɦ
ɜɫɢɱɤɨ ɨɬ ɫɟɛɟ ɫɢ ɡɚ ɦɥɚɞɢɬɟ
ɯɨɪɚ ɧɚ ɤɨɢɬɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɦ
Ɋɚɞɜɚɦ ɫɟ ɱɟ ɦɧɨɝɨ ɨɬ ɬɹɯ ɫɟ
ɞɨɤɚɡɚɯɚɤɚɬɨɞɨɛɪɢɢɭɬɜɴɪɞɟ
ɧɢɬɜɨɪɰɢ´ɫɩɨɞɟɥɹɞɨɰɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɪɞɚɧɨɜ
Ȼɨɪɢɫ ɀɟɥɟɜ ɟ ɞɨɰɟɧɬ ɩɨ
ɋɬɟɧɨɩɢɫ ɜɴɜ Ɏɚɤɭɥɬɟɬɚ ɩɨ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɢɢɡɤɭɫɬɜɚɧɚȼɟ
ɥɢɤɨɬɴɪɧɨɜɫɤɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ³
ɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣ´ɑɥɟɧ
ɟɧɚɝɪɭɩɚɬɚɧɚȼɟɥɢɤɨɬɴɪɧɨɜ
ɫɤɢɬɟɯɭɞɨɠɧɢɰɢɢɧɚɋɴɸɡɚɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɯɭɞɨɠɧɢɰɢ
ȼ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ  ɋɬɟɧɧɢɬɟ ɢɡ
ɤɭɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ

Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ȼɟɥɝɢɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
ȺɜɫɬɪɢɹɍɧɝɚɪɢɹɢɋȺɓ
ɂɦɚ ɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɢɦɟɠ
ɞɭɧɚɪɨɞɧɢɢɡɥɨɠɛɢɢɩɥɟɧɟɪɢ
ɇɨɫɢɬɟɥ ɟ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɧɚɝɪɚɞɚɡɚɜɢɞɟɨɚɪɬɨɬɋɴɸɡɚ
ɧɚȻɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɮɢɥɦɨɜɢɞɟɣɰɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɧɚɝɪɚɞɚɡɚɫɚɬɢɪɢɱ
ɧɚ ɠɢɜɨɩɢɫ ɧɚ ɋȻɏ ± ɋɟɤɰɢɹ

ɉɪɨɮɂɜɚɣɥɨɆɂɊɑȿȼ

ȾɨɰȻɨɪɢɫɀȿɅȿȼ

³Ʉɚɪɢɤɚɬɭɪɚ´ɢɫɜɟɬɨɜɧɚɧɚɝɪɚ
ɞɚ ɡɚ ɢɥɸɫɬɪɚɰɢɹ ɨɬ ɤɨɧɤɭɪɫɚ
³ɂɥɸɫɬɪɚɬɨɪɢ ɧɚ ɛɴɞɟɳɟɬɨ´ ±
ɅɨɫȺɧɞɠɟɥɢɫ±ɋȺɓ
ɇɟɝɨɜɢɬɜɨɪɛɢɫɚɩɪɢɬɟɠɚɧɢɟ
ɧɚɤɨɥɟɤɰɢɨɧɟɪɢɨɬɜɫɢɱɤɢɟɜɪɨ
ɩɟɣɫɤɢ ɞɴɪɠɚɜɢ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ

ɉɨɪɴɱɤɨɜ ɯɭɞɨɠɧɢɤ Ɋɚɛɨɬɢ
ɤɥɚɫɢɱɟɫɤɚɢɦɨɞɟɪɧɚɠɢɜɨɩɢɫ
ɫɟɦɟɣɧɢɢɞɪɭɝɢɩɨɪɬɪɟɬɢɫɬɟ
ɧɨɩɢɫ ɢ ɢɧɬɟɪɢɨɪɟɧ ɞɢɡɚɣɧ ɧɚ
ɯɨɬɟɥɢɦɟɯɚɧɢɢɞɪ
ȿɥɟɧɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɟɡɚɜɴɪɲɢ
ɥɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɜ ɋɨɮɢɹ ɜ ɤɥɚɫɚ ɧɚ
ɩɪɨɮ Ⱦɟɫɢɫɥɚɜɚ Ɇɢɧɱɟɜɚ ɢ
ɩɪɨɮ ɂɜɚɣɥɨ Ɇɢɪɱɟɜ ɫɩɟɰɢ
ɚɥɧɨɫɬɀɢɜɨɩɢɫ
ɂɦɚ ɧɹɤɨɥɤɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɢ
ɢɡɥɨɠɛɢɜɋɨɮɢɹɍɱɚɫɬɜɚɥɚɟ
ɜɨɛɳɢɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɢɡɥɨɠɛɚɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ Ƚɟɪɦɚ
ɧɢɹɂɫɩɚɧɢɹɢɞɪ

ȾɨɰɃɨɪɞɚɧɃɈɊȾȺɇɈȼ

əɧɤɨəɇɄɈȼ

Ɍɨɤɢɨɢɞɪɭɝɢ
ɉɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɂɜɚɣɥɨɆɢɪɱɟɜ
ɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɢɹɬɚ ɤɴ
ɞɟɬɨɩɪɟɩɨɞɚɜɚɠɢɜɨɩɢɫɊɴɤɨ
ɜɨɞɢɬɟɥɧɚɤɚɬɟɞɪɚÄɀɢɜɨɩɢɫ³
ɑɥɟɧ ɋɴɸɡɚ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɯɭɞɨɠɧɢɰɢ
Ƀɨɪɞɚɧ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ ɟ ɞɨɰɟɧɬ
ɩɨ ɠɢɜɨɩɢɫ ɜɴɜ ȼɌɍ Äɋɜ ɫɜ
Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ´ ɍɱɚɫɬɜɚ ɜ
ɪɟɞɢɰɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ ɧɚɰɢɨ
ɧɚɥɧɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɢɡɥɨɠɛɢ
ɂɦɚ ɢ ɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹ
ɬɟɥɧɢɟɤɫɩɨɡɢɰɢɢÄɉɴɬɭɜɚɧɟɬɨ
ɜɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟɝɪɚɞɨɜɟɢɞɴɪɠɚɜɢ

ɩɪɟɞɢɦɧɨɜɬɟɯɧɢɤɢɬɟɜɢɬɪɚɠɢ
ɦɨɡɚɣɤɚɡɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɱɚɫɬɧɢ
ɢɫɚɤɪɚɥɧɢɨɛɟɤɬɢ
Ɋɟɚɥɢɡɢɪɚɥ  ɫɚɦɨɫɬɨɹ
ɬɟɥɧɢ ɢɡɥɨɠɛɢ ɠɢɜɨɩɢɫ ɂɦɚ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɭɱɚɫɬɢɹɜɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɢɡɥɨɠɛɢ
ɍɱɚɫɬɜɚ ɜ   ɩɥɟɧɟɪɚ ɩɨ
ɠɢɜɨɩɢɫɜɫɬɪɚɧɚɬɚɢɱɭɠɛɢɧɚ
Ɋɚɛɨɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱ
ɧɢɹ ɞɢɡɚɣɧ  ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɤɧɢɝɚɬɚ ɡɚɩɚɡɟɧ ɡɧɚɤ ɥɨɝɨɬɢɩ
ɚɤɰɢɞɟɧɰɢɹɢɝɪɚɮɢɱɟɧɞɢɡɚɣɧ
ɧɚɪɟɤɥɚɦɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢ
ɏɭɞɨɠɧɢɤɴɬ əɧɤɨ əɧɤɨɜ ɟ
ɡɚɜɴɪɲɢɥ ȼɟɥɢɤɨɬɴɪɧɨɜɫɤɢ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ³ɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟ
ɬɨɞɢɣ´ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɀɢɜɨɩɢɫ
Ɋɟɚɥɢɡɢɪɚɥɟɦɧɨɠɟɫɬɜɨɫɚɦɨɫ
ɬɨɹɬɟɥɧɢɢɡɥɨɠɛɢ±ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚ
ɤɥɚɫɢɱɟɫɤɚɢɫɚɤɪɚɥɧɚɠɢɜɨɩɢɫ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ ɢ ɢɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɜ

ɄɚɪɬɢɧɚɧɚȿɥɟɧɚȽȿɈɊȽɂȿȼȺ

ɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟ ɱɟ ɮɢɧɚɥɧɚɬɚ
ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ Ɋɭɫɢɹ ɢɡɥɨɠɛɚɨɬɩɥɟɧɟɪɚɟɧɚɸɥɢ
ɢɍɤɪɚɣɧɚɋɴɳɨɬɚɤɚɜȿɝɢɩɟɬ ɨɬɱɜɡɚɥɚɬɚɧɚɈɛɪɟɞɟɧ
ɄɭɜɟɣɬɂɡɪɚɟɥɢɋȺɓɢɞɪ
ɞɨɦɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɀɢɜɟɟ ɜ Ƚɨɪɧɚ Ɉɪɹɯɨɜɢɰɚ

"Огненият Дунав - Тутракан`2015"
3. Демонстрация „Плетене на рибарска мрежа”
19 юли - Начало на пленер живопис „Реката” с участието на
4. Ретрофото
изявени български художници
5. Прожекции на български филми и детска анимация
22 юли (сряда) – 21:00 ч., Амфитеатрална сцена, Крайдунавски парк
6. Рисуване върху миди
Откриване на фестивала „Огненият Дунав” с
7. Фейсарт в музея
Концерт „Наздравица на Дунав" на Трио Сопрано
8. Седянка в музея
23 юли (четвъртък) – 21:00 ч., Амфитеатрална сцена, Край17:30 ч., Зала "Обреден дом" - Откриване на изложба живопис
дунавски парк
„Огнени песни и танци край Дунава” – фолклорен празник „Реката”
18:00 ч. - Кейовата стена, Крайдунавси парк
С участието на Ансамбъл “UNIVERSITY 2” от Грузия, Fundacion
Начало на спортно-развлекателни игри
Colombia Folklore от Колумбия и Танцов ансамбъл "Дунавска младост"
t©¼Å¾ÆÏÍÉÊËÌÄ¿ÊÎ¾ÁÉ¼ÌÄ½ÁÉ¼ÓÊÌ½¼
24 юли (петък) - 21:00 ч. - сцена „Кейова стена”, Крайдунавски парк
„Звезден прах над Дунав” – музикална програма със специалtÄÈ¾ÊÇÄÓÉÊËÌÁËÇÏ¾¼ÉÁÉ¼ÌÁÆ¼ ÏÉ¼¾
ното участие на ГРАФА, формации и изпълнители на Общински
tÌÁ½¼ÉÁÍÌÄ½¼ÌÍÆÄÇÊÀÆÄ
център за извънучилищни дейности
t¯ÇÊ¾É¼ÌÄ½¼
25 юли (събота) – сцена „Кейова стена”, Крайдунавски парк
tÎÌ¼ÆÎÄ¾ÉÊÍÖÍÎÁÃ¼ÉÄÁËÊ¿ÌÁÀ¼É¼À¾ÊÀ¼
t¬ÄÍÏÉÆ¼É¼¼ÍÐ¼ÇÎ
Рок–концерт на Джон Лоутън - легендата
Гост - водещи: Ернестина Шинова и Кофе Бабоне
от „Юрая Хийп” и Б.Т.Р.
22:00 ч. - Кейовата стена, Крайдунавски парк
В програмата за деня са включени още:
Рок – концерт на Джон Лоутън, Б.Т.Р. и групите
10:00 – 18:00 ч. - Лодкостоянка, под „Лодката” – Провеждане на
Blood Sugar и "Вход свободен”
Първи кръг от Републикански шампионат по водомоторен спорт
СВЕТЛИННО, ОГНЕНО И ЛАЗЕРНО ШОУ НАД РЕКАТА
14:00 до 20:00 ч. - в Исторически и Етнографския музей на
26 юли – 10:00 – 13:30 часа - Лодкостоянка, под „Лодката” –
Тутракан, безброй атракции и забавления:
Втори ден на Републикански шампионат по водомоторен спорт
1. Изложба „Гигантски риби по Дунава”
2. Изненадайте вашите близки с „Виж каква риба улових”

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

10 юли - Мария ИВАНОВА, Учител, СОУ "Йордан Йов13 юли - Илия ГЕОРГИЕВ, Лесничей, ДГС-Тутракан
ков", Тутракан
13 юли - Йозджан ЮМЕРОВ, Кмет на с. Черногор
10 юли - Димитричка БАРБУЧАНОВА, Директор на
14 юли - Гюлер БАЙРАКТАРОВА, Мл.експерт, Община
Дом за стари хора-Тутракан
Тутракан
12 юли - Петя ДОНЧЕВА, Спец. "ЕСГРАОН", Община
15 юли - Велислава ДИМОВА, ДТФ "Дунавска младост",
Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

