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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 30

Година LIII

30 юли - 5 август 2015 г.

Цена 0.60 лв.

Ново начало в отношенията
между Тутракан и Кирнодж
Калина ГРЪНЧАРОВА
поразумение за сътрудничество подписаха на 27 юли кметовете на община Тутракан
д-р Димитър Стефанов и на
румънската община Кирнодж - Иринел Роман.
Двете общини ще си
сътрудничат в рамките
на своите правомощия и
финансови и технически
възможности за засилване
на просперитета и развитието въз основа на
равенство и взаимни ползи. Те ще си партнират в
областите на местната
публична администрация,
градоустройството, икономиката, културата, религията, околната среда и
образованието.
Ще се насърчава обмяната на опит между общинските администрации,
неправителствените организации и представителните асоциации на двете
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Николай Недев спечели голямата
награда от томболата на "Огненият Дунав"

на стр. 2

"Огненият Дунав" - едно от главните
културни събития на годината!
О

гнени ритми, огнени
танци, огнени страсти, огнени песни, огнено настроение - всичко
бе огнено цяла седмица в
Тутракан!
За четвърта поредна
година "Огненият Дунав"
на стр. 4 и 5

на стр. 2

Тутракански зърнопроизводители
протестираха
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɞɬɪɚɤɬɨɪɚɧɚɡɴɪɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɬ
ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɟ
ɧɚɪɟɞɢɯɚɧɚɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɹ
ɤɪɚɣ ɝɪɚɞɚ ɧɚ  ɸɥɢ ɡɚ ɞɚ
на стр. 3
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РЕГИОН

НОВИНИ
ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ НА ОП "ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПИЯТИЯ" 2014-2020
Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП).
Оперативната програма е с бюджет 102 млн. евро и има за цел
да предостави по-благоприятни условия за дългово финансиране
за МСП чрез изпълнението на специфичен гаранционен продукт.
Финансирането по програмата е изцяло от Европейския фонд за
регионално развитие и не включва национално съфинансиране.
Програмата цели преодоляване на някои основни трудности,
пред които са изправени МСП, като недостатъчен капацитет за
формиране на конкурентни предимства, невъзможност за набиране на достатъчно капитал, ограничен достъп до иновативни
финансови инструменти и високи изисквания за обезпечение и
цена на дълговото финансиране.
Решението на МС ще даде възможност за стартиране на преговорите с ЕК по одобрението на ОП ИМСП.
АТАНАС СЕМОВ Е КАНДИДАТЪТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ГЕНЕРАЛЕН
АДВОКАТ В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Правителството определи Атанас Семов за кандидат на Република България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз.
Доц. д.ю.н. Атанас Семов е доктор на юридическите науки, доктор
по право на ЕС. От 1999 г. е щатен преподавател по право на ЕС в
СУ „Св. Климент Охридски“ . Заместник-председател на Народното
събрание в периода юли 2009- февруари 2010г.
По силата на чл. 253, ал. 1 от Договора за функционирането на
ЕС на всеки 3 години се извършва частична подмяна на съдиите и
на генералните адвокати в СЕС. На 6 октомври т.г. изтича мандатът
на 14 съдии и 4 генерални адвокати, като сред държавите, които
сега трябва да номинират свои кандидати за генерални адвокати,
е и Република България. Съдиите и генералните адвокати на Съда
на ЕС се избират измежду личности, които представят всички
гаранции за независимост и които отговарят на всички условия
за заемане на най-висшите съдебни длъжности в съответната
държава.
Конкурсът за кандидат на България за генерален адвокат беше
стартиран с обявление на министъра на правосъдието от 5 юни
2015г. До участие бяха допуснати 11 кандидати. Конкурсната
комисия класира на първо място Атанас Семов.
КРИМИНАЛЕ
Домакинство, присъединено неправомерно към водоснабдителната система, е установено при проверка в Тутракан вчера. Срещу
собственичката – Н.А. (49 г.), е образувано досъдебно производство.
42-годишният И.И. е катастрофирал след употреба на алкохол.
Произшествието е станало в нощта на 23 юли около 00.30 часа по
пътя Русе-Силистра, в района на Тутракан. Мъжът бил зад волана
на лек автомобил „Рено”, но загубил управлението и се преобърнал
извън платното. Не е пострадал. Пробата му с дрегер е отчела 1.67
промила алкохолно съдържание. И.И. е задържан за срок до 24 часа,
срещу него е образувано досъдебно производство.
Труп на мъж с неустановена самоличност на видима възраст 55-60
години е изплувал от река Дунав в района на село Нова Черна на 23
юли. При първоначалния оглед по тялото не са установени видими
следи от насилие. Полицията работи за изясняване на случая, образувано е досъдебно производство.
Стърнище и сухи треви е горяло на 23 юли край село Пожарево.
Екип на пожарната се е справил с произшествието, преди да се стигне
до материални щети.

Николай Недев спечели голямата
награда от томболата на "Огненият Дунав"
Калина ГРЪНЧАРОВА
25-годишният тутраканец Николай Недев беше
късметлията, който спечели голямата награда от
томболата на празника
"Огненият Дунав" - мобилен телефон Samsung S6
Edge осигурена от един
от спонсорите - Виваком.
Късмет сигурно му донесе и
Христо Мутафчиев, който в
присъствието на нотариус
Анелия Раева изтеглил неговия талон сред 554 участници в томболата.
Николай е завършил СОУ

"Йордан Йовков" в Тутракан, а сега живее и работи
във Варна. Ако имате път
натам, идете на Колхозния
пазар и там ще откриете
Николай, който ще ви приготви гофрети, палачинки
и други вкуснотии.
Младият мъж получи наградата си лично от кмета
д-р Димитър Стефанов и се
надява по новия телефон да
получава само добри новини а и той ще се обажда
също с добри вести и ще
запечатва само хубави
моменти.

Да се включим в
благотворителната кауза!
Община Тутракан организира Благотворителна
кампания за набиране на средства за реставрация
и консервация на 12 метра от Крепостната стена
"Трансмариска".
Средства можете да превеждате по
дарителската сметка на Община Тутракан:
Банка ЦКБ
IBAN: BG10CECB97908447458500
BIC: CECBBGSF
Приходен бин: 445100

30.07-5.08.2015 г.

Ново начало в отношенията
между Тутракан и Кирнодж
от стр. 1
общини, като се работи
по проекти за икономическото и социално развитие
на общностите, които ще
бъдат в полза на жителите им. Също така ще се
насърчава и подкрепата за
обмена на визити между
официалните лица, за да се
осъществяват преговори
и консултации въз основа
на плановете за сътрудничество.
Подписаното споразумение е трамплин в развитието на двете общини, категорични бяха след
подписването и двамата
градоначалници.
След официалната церемония, проектантски екипи
от двете страни обсъдиха
подготовката на съвместен проект, с който ще се
кандидатства по Оперативната програма за трансгранично сътрудничество
Румъния-България 2014-2020.

Главните дейности по него
са изграждането на диорама в Мемориал "Военна
гробница - 1916 г." край Тутракан и музей в Кирнодж.

От три години общинските власти в Тутракан
и Кирнодж поддържат дружески взаимоотношения
- делегации участват в раз-

лични официални светски и
религиозни събития в двете
населени места, а самодейни състави разнообразяват
културната програма.

Нов етнос изповядващ ислям се 112 са регистрираните престъпления
самоопредели в Силистренско на територията на РУ-Тутракан
Структуроопределящи са престъпленията
срещу собствеността, а тези срещу личността
имат нисък относителен дял
ɤɪɚɹɧɚɩɴɪɜɨɬɨɩɨɥɭɝɨɞɢɟɧɚɝɈȾɆȼɊ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɨɬɱɢɬɚɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɚɬɚ
ɩɪɟɫɬɴɩɧɨɫɬɊɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ ɫɚ  ɫɪɟɳɭ
ɫɩɪɹɦɨɫɴɳɢɹɩɟɪɢɨɞɧɚ
ɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɋɬɪɭɤɬɭɪɨɨɩɪɟɞɟɥɹɳɢ ɫɚ ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹɬɚ ɫɪɟɳɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ
  ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɜɚɬ ɤɪɚɠɛɢɬɟ ɉɪɢ ɞɨɦɨɜɢɬɟ
ɤɪɚɠɛɢ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɨɛɳɨ 
ɧɚɣɝɨɥɹɦɛɪɨɣ  ɫɚɢɡɜɴɪɲɟɧɢɩɪɟɡɧɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢɜɪɚɬɢ
ɢɩɪɨɡɨɪɰɢɫɥɟɞɜɚɧɢɨɬɬɟɡɢ
ɱɪɟɡɜɡɥɨɦɹɜɚɧɟ±
ɉɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹɬɚ ɫɪɟɳɭ
ɥɢɱɧɨɫɬɬɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɡɚɩɚɡɜɚɬɧɢɫɴɤɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧɞɹɥ
  ɉɪɟɡ ɨɬɱɟɬɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞ
ɧɹɦɚ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢ ɭɦɢɲɥɟɧɢ
ɭɛɢɣɫɬɜɚ Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɫɚ
 ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ ɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɫ ɧɚɪɤɨɬɢɰɢ ɫ  ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ
ɫɴɳɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɦɝ Ɉɬ 
ɧɚ  ɟ ɧɚɪɚɫɧɚɥ ɛɪɨɹɬ ɧɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɢɡɦɚɦɢɩɪɟɡ
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ов етнос, изповядващ
исляма, се самоопредели
в град Главиница, Силистренско. Те сами се наричат с името
„уста милет“ – „народ на майсторите“ и създадоха Обществен
съвет на мюсюлманите от Североизточна България. Според един от
организаторите - Елка Шарбанова,
етносът им досега неправилно е
бил определян от официалните
институции и медиите като ромски.
В същото време не е бил приеман и от турския етнос, като част
от него. Според представители
на етноса с исторически корени
отпреди турското робство в Североизтока те са около 18 000 души,
а в страната достигат до 70 000.
Присъстващите на срещата подписаха петиция, която ще бъде
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изпратена до Министерския съвет.
„Да се състави временна комисия,
която да установи по какъв начин
се разпространява информацията,
че уста милет са роми, като им
бъде наредено да унищожат или да
бъдат коригирани книги, статии и
други публикации в интернет. Правителството да провежда политика
на квотен принцип и с привилегия
да бъдат назначени в държавни и
общински органи и организации
хора, принадлежащи към групата
народ на майсторите, като най-уязвимата и дискриминирана група в
България, поставени след ромите“,
се казва в две от точките на петицията. Почетен гост на срещата бе
представител на турското консулство в Бургас. Източник: novini.bg
Снимка: БУЛФОТО

ɨɬɱɟɬɧɢɹɩɟɪɢɨɞ
Ɍɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɨɬɨ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ ɩɨɜɟɱɟ
ɨɬ ɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ ɫɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɊɍɋɢɥɢɫɬɪɚ±
ɧɚ ɊɍȾɭɥɨɜɨ ɫɚ  ɚ ɧɚ
ɊɍɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɤɪɢɜɚɟɦɨɫɬɬɚ ɧɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɚɬɚ
ɩɪɟɫɬɴɩɧɨɫɬ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɟɤɚɬɨɩɪɟɡɨɬɱɟɬɧɢɹ
ɩɟɪɢɨɞ ɬɹ ɞɨɫɬɢɝɚ 
Ɋɚɡɤɪɢɬɢɫɚɢɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɜɩɪɟɞɯɨɞɧɢɩɟɪɢɨɞɢ
Ʌɢɰɚɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢ ɤɚɬɨ
ɢɡɜɴɪɲɢɬɟɥɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɚ
ɨɬɬɹɯɫɚɠɟɧɢ±ɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɚɟɱɭɠɞɟɧɟɰ
ȼ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɚɞɟɣɧɨɫɬɞɟɬɫɤɚɬɚ
ɩɪɟɫɬɴɩɧɨɫɬ ɡɚɩɚɡɜɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɧɢɫɴɤ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧ ɞɹɥ
 ɫɚ ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹɬɚ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɨɬɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɥɢɰɚ
ɨɬɨɛɳɨɪɚɡɤɪɢɬɢɬɟɤɪɢɦɢɧɚɥɧɢ
ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 27 юли 2015 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 10 години трудов стаж по специалността
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младеж1 сезонен работник, земеделие – основно образование
ка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия –
ресурси” – в две направления:
средно образование
3 машинни оператори, шиене – основно образование
- За стажуване
2 готвачи – основно образование
2 продавачи на закуски и напитки, средно обр.
2 миячи на превозни средства – няма изисквания за заемане
- За обучение по време на работа
4 общи работници – няма изисквания за заемане
1 фризьор – основно обр.
1 тракторист – основно образование, категория Ткт
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 работник, производство на вино – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 лаборант, фирма производство на вино – средно професио1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
нално образование, лаборант в хранително-вкусови производства
1 барман, основно обр.
2 работници, животновъди – няма изисквания за заемане
2 машинни оператори, банциг, основно обр.
2 сервитьори – основно образование
Други СРМ към деня:
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща ме1 продавач консултант – средно образование, мин. 1 година дицина, компютърни умения
професионален опит
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско
2 общи работници, строителство на сгради – начално обра- образование
зование
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
1 общ работник, промишленост – основно образование
освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
1 старши учител по математика и информационни технологии
За учителските места се изисква педагогическа правоспособв прогимназиален етап – висше образование по специалността, ност.
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Читалището в с. Косара
Заседава Общински съвет-Тутракан реализира проект "Рибен фест"
О
Ч
Днес

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщински съвет-Тутракан ще заседава
на 30 юли. В дневния
ред на сесията, която ще
започне в 14.00 часа за
разглеждане са включени
24 докладни записки.
Съветниците ще разгледат най-напред отчет за своята дейност
през първото полугодие
на тази година, след което ще пристъпят към
обсъждане на предложение за включване на СОУ
„Йордан Йовков” и СОУ
”Христо Ботев” в Списъка

на средищните училища
за новата учебна година,
както и на исканото разрешение за допускане на
изключение от минималния
брой ученици в паралелките и за дофинансиране,
и за определяне броя на
паралелките и групите и
броя на учениците в тях
в училищата, детските
градини и обслужващите
звена на МОН за следващата учебна година.
Ще бъде разгледано
предложение за определяне
на минимални и максимални цени за таксиметров
превоз на пътници за един

километър пробег по съответната тарифа, валидни
за територията на община
Тутракан и срока на валидност на разрешителното
за превоз на пътници.
И на това заседание ще
бъде допълнена Годишна
програма за управление
и разпореждане с имоти
общинска собственост.
Прави впечатление, че
по-голямата част от докладните записки са за
разпореждане с общински
имоти, промяна начина на
трайно ползване на имоти
и промяна на предназначението и вида на собстве-

ността на имот.
Осигуряването дърва
за огрев на ветераните
от войните, съпругите
на починалите ветерани
от войните и пенсионери
военноинвалиди от/и живеещи на територията
на община Тутракан също
ще стои на вниманието на
съветниците.
Отдаването под наем
на земеделски земи от
Общинския поземлен фонд
за срок от 5 стопански
години чрез провеждане
на публичен търг с явно
наддаване е другата интересна докладна записка.

Тутракански зърнопроизводители протестираха
от стр. 1
ɡɚɪɟɠɞɚɬɫɝɨɪɢɜɨɌɚɤɚɮɟɪɦɟɪɢɬɟ ɫɟ ɩɪɢɫɴɟɞɢɧɢɯɚ ɤɴɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɩɪɨɬɟɫɬ ɩɪɨɬɢɜ
ɩɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚɧɢɜɨɦɟɪɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɤɴɦɫɴɞɨɜɟɬɟ ɡɚ ɝɨɪɢɜɨ ȼɫɴɳɧɨɫɬ ɬɚɤɚ
ɡɟɦɟɞɟɥɰɢɬɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚɯɚ
ɤɚɤɳɟɢɡɝɥɟɠɞɚɡɚɪɟɠɞɚɧɟɬɨ
ɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɚɬɚɬɟɯɧɢɤɚɜɫɟɤɢ
ɞɟɧɫɥɟɞɚɜɝɭɫɬ
ɉɪɨɬɟɫɬɴɬ ɛɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ
ɨɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɚɫɨɰɢɚɰɢɹ
ɧɚ ɡɴɪɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɫɴɸɡ ɧɚ
ɝɨɜɟɞɨɜɴɞɢɬɟ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɫ
ɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɚɫɨɰɢɚɰɢɹȻɢɨɩɪɨɞɭɤɬɢɢɫɟ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɹɧɚɜɥɟɡɥɢɬɟɜ
ɫɢɥɚɨɬɸɧɢɝɩɪɨɦɟɧɢ
ɜɇɚɪɟɞɛɚʋɇɨɬɝɡɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɟ ɢ ɨɬɱɢɬɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɨɞɚɠɛɢ ɜ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢ ɨɛɟɤɬɢ
ɱɪɟɡɮɢɫɤɚɥɧɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ɂɴɪɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɨɬ
ɧɚɲɚɬɚ ɨɛɳɢɧɚ ɢ ɤɨɥɟɝɢɬɟ
ɧɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɢ ɫɦɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɢ ɜ ɩɨɡɢɰɢɹɬɚ ɫɢ ɫɪɟɳɭ
ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɨ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢ ɧɚɫɬɨɹɜɚɦɟ
ɡɚɨɬɦɹɧɚɧɚɇɚɪɟɞɛɚɬɚɤɚɡɚ
ɆɚɪɢɚɧȽɚɧɟɜ
ȼɴɩɪɟɤɢ ɲɟɫɬɦɟɫɟɱɧɢɹ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɟɧ ɞɢɚɥɨɝ ɫ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ ɫɟɤɬɨɪ Ɂɟɦɟɞɟɥɢɟ
ɟ ɧɚɬɨɜɚɪɟɧ ɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ ɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɟɠɟɫɬɡɚɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɟɧɚɧɢɜɨɦɟɪɧɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɜɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚɞɨɚɜɝɭɫɬ
ɝɉɨɫɥɟɞɧɨɬɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɧɚ ɧɚɪɟɞɛɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚ
ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜ
ɫɜɟɬɨɜɟɧ ɦɚɳɚɛ ɢ ɪɟɩɪɟɫɢɹ
ɫɩɪɹɦɨɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɩɪɨɢɡɜɨ-

ȾɪɚɝɨɦɢɪȽȺɇȿȼ

ɞɢɬɟɥɢɫɟɤɚɡɜɚɜɉɪɨɬɟɫɬɧɚɬɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɂɡɪɚɡɹɜɚɦɟɨɫɬɪɨ
ɜɴɡɦɭɳɟɧɢɟɢɧɟɞɨɭɦɟɧɢɟɢɨɬ
ɥɢɩɫɚɬɚɧɚɩɨɡɢɰɢɹɨɬɫɬɪɚɧɚ
ɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɢɯɪɚɧɢɬɟɡɚɪɚɡɪɟɲɚɜɚɧɟɬɨɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚ
Ɂɟɦɟɞɟɥɫɤɚɬɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɩɨɞɤɪɟɩɹ ɛɨɪɛɚɬɚ ɫɪɟɳɭ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚɬɚɧɚɬɟɱɧɢɝɨɪɢɜɚɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɩɚɤɟɬ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ
ɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢ ɦɟɪɤɢ ɰɟɥɹɳɢ
ɫɩɪɚɜɹɧɟɫɴɫɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟ
Ⱦɪɚɝɨɦɢɪ ȽȺɇȿȼ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɌɭɬɪɚɤɚɧɌɭɤɫɴɦɡɚɞɚɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚɦɟ ɤɚɤɜɨ ɳɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɨɬɫɟɩɬɟɦɜɪɢɩɨɜɫɢɱɤɢ
ɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɢ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɉɨ ɬɨɡɢ ɧɚɱɢɧ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɧɚɪɟɠɞɚɦɟ ɫ ɜɫɢɱɤɢ ɦɚɲɢɧɢ
ɜɫɹɤɚ ɫɭɬɪɢɧ Ɍɨɜɚ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɚɞ ɡɚ ɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɢɬɟ ɢ ɡɚ
ɜɫɢɱɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɤɨɢɬɨ ɫɚ

ȼɚɫɢɥȼȺɋɂɅȿȼɢɇɢɤɨɥɚȼȺɋɂɅȿȼ

ɞɨɲɥɢ ɞɚ ɫɢ ɡɚɪɟɞɹɬ ɥɟɤɢɬɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ Ɍɟɡɢ ɧɢɜɨɦɟɪɢ
ɫɩɨɪɟɞ ɧɚɫ ɫɚ ɢɡɥɢɲɧɢ ɡɚɳɨɬɨ ɫɢ ɢɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜ   ɥ
ɞɤɚ Ɍɟ ɤɚɬɨ ɦɢ ɞɚɞɚɬ ɬɚɡɢ
ɧɚɮɬɚ ɚɡ ɳɟ ɫɢ ɹ ɡɚɪɟɠɞɚɦ
ɤɴɞɟɬɨ ɢɫɤɚɦ ɍɬɪɟ ɤɚɬɨ ɧɟ
ɦɢ ɫɬɢɝɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɨɬɢɞɚ
ɧɚ ɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɹɬɚ ɞɚ ɫɢ
ɡɚɪɟɞɹɬɪɚɤɬɨɪɚɌɨɜɚɫɩɨɪɟɞ
ɦɟɧɧɟɟɩɪɢɱɢɧɚɞɚɫɥɚɝɚɦɟ
ɬɟɡɢɧɢɜɨɦɟɪɢɐɟɥɬɚɟɞɚɫɟ
ɩɪɨɞɚɞɚɬ ɟɞɧɨ  ɯɢɥɹɞɢ
ɛɟɧɡɢɧɨɤɨɥɨɧɤɢɫɧɢɜɨɦɟɪɢɢ
ɧɹɤɨɣɞɚɩɪɢɛɟɪɟɦɥɧ
ɥɜ ɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɮɢɪɦɢ ɚ
ɬɟɫɟɡɧɚɹɬɧɚɤɨɝɨɫɚɬɨɜɚɟ
ɰɹɥɚɬɚɞɚɥɚɜɟɪɚɉɪɟɞɢɦɟɫɟɰ
ɨɛɟɳɚɯɚɱɟɬɨɜɚɨɬɩɚɞɚɚɟɬɨ
ɫɟɝɚɬɚɣɧɢɱɤɨɫɢɝɨɝɥɚɫɭɜɚɯɚɢ
ɢɡɥɟɡɟɜȾɴɪɠɚɜɟɧɜɟɫɬɧɢɤ
ȼɚɫɢɥ ȼȺɋɂɅȿȼ ɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞ ɢ ɡɴɪɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥ ɫ ɋɹɧɨɜɨ Ɍɭɤ ɫɴɦ
ɡɚɳɨɬɨɧɢɟɫɦɟɱɚɫɬɨɬɪɟɤɟɬɚ
ɤɨɣɬɨ ɧɢ ɫɩɪɟɬɜɚ ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ

Ɋɚɡɩɨɥɚɝɚɦɟɫɬɟɯɧɢɤɚɤɨɹɬɨ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɡɚɪɟɠɞɚɫɝɨɪɢɜɨ
ɧɨ ɧɢɟ ɧɹɦɚɦɟ ɜ ɫɟɥɨɬɨ ɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɹɌɟɡɢɩɚɪɢɤɨɢɬɨ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɜɥɨɠɢɦɧɟɜɢɠɞɚɦ
ɤɚɤɳɟɝɢɩɨɤɪɢɟɦɇɟɪɚɡɛɢ-

ɇɢɤɨɥɚɣɇȿȾȿȼ

Депутатите узакониха
пенсионирането на 65 г. през 2037 г.
М

ъжете и жените ще
се пенсионират до
достигане на 65 години към 2037 година за трета
категория труд. Това стана
с гласуването на второ четене на промени в Кодекса за
социално осигуряване, внесени от Министерски съвет.
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се
придобива при навършване
на възраст 60 години и 10
месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете.
Освен предвиденото плавно
увеличение на възрастта
за пенсиониране на мъжете
и жените до достигане на
65 години и за двата пола
към 2037 година за трета

категория труд, стажът за
пенсия също ще се покачва
с по два месеца годишно до
достигането на 40 години за
мъжете и 37 години за жените към 2027 г. Необходимият
осигурителен стаж е съответно 35 години и 2 месеца
за жените и 38 години и 2
месеца за мъжете.
От 31 декември 2016 година възрастта за пенсиониране обаче се увеличава от
първия ден на всяка календарна година, както следва:
до 31 декември 2029 година
възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка
календарна година, а от 1
януари 2030 – с по 3 месеца
до достигане на 65-годишна

възраст.
За мъжете възрастта до
31 декември 2017 година
възрастта се увеличава с 2
месеца, а от 1 януари 2018
– с по 1 месец всяка календарна година до достигане
на 65-годишна възраст. В същото време от 31 декември
2016 година осигурителният
стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка
следваща календарна година
с по 2 месеца до достигане
на осигурителен стаж от
37 години за жените и 40 за
мъжете.
Межувременно осигуровката за пенсия ще се увеличи с
1 процентен пункт от 2017
г. и с още един пункт - от

2018 г.
Това реши парламентът,
като гласува окончателно
промените в Кодекса за социално осигуряване.
Депутатите одобриха
правото на избор къде да
отиват вноските за втора
пенсия - той ще може да
се прави многократно, през
период от една година, но
окончателният избор трябва
да стане не по-късно от 5
години, преди навършване на
условията за пенсиониране.
Осигурените в професионален фонд също ще имат
право на избор, но еднократно, като прехвърлят натрупаните средства от частния
фонд към НОИ.

италище "Ведрина
1997" в с. Косара осъществява поредния
си проект през това лято.
"Рибен фест - Косара 2014"
се финансира по договор с
Изпълнителната агенция
по рибарство и аквакултури и е в изпълнение на
Стратегията на Местната
инициативна рибарска група "Главиница - Тутракан
- Сливо поле".
Целта на проекта е да
се създаде допълнителна
заетост на жените чрез
разнообразяване на традициите и поминъка, насърчаване на туризма, създаване
на условия за по-успешна социална реализация и
интеграция на жените и
децата.
Той е ориентиран към
различни възрастови и со-

циални групи. Предвижда се
да бъдат създадени ателие по ръкоделие, танцова
школа, школи за български
и турски фолклор, школа по
изобразително изкуство,
рибна кухня.
На 2 август предстои да
се проведе поредната проява - Рибен фест, в който
ще участват множество
фолклорни състави от цялата област. Специален гост
ще е певецът Орхан Мурат.
Проектът на косарското
читалище е на стойност
над 82 хиляди лева, а Община Главиница подпомогна
читалището с над 41 хил.
лв. безлихвен заем за авансови плащания след решение на местния парламент.
Крайният срок за изпълнение на всички дейности е
месец август тази година.

ɪɚɦ ɢɫɤɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ
ɬɨɡɢɪɟɤɟɬɤɨɣɬɨɧɢɧɚɥɚɝɚɬɹ
ɧɢɢɡɜɟɞɢɬɭɤ
ɇɢɤɨɥɚȼȺɋɂɅȿȼɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞ ɢ ɡɴɪɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɫɋɹɧɨɜɨɇɢɟɳɟɝɭɛɢɦ
ɟɞɢɧ ɰɹɥ ɞɟɧ ɞɚ ɡɚɪɟɠɞɚɦɟ
ɬɟɯɧɢɤɚɬɚ ɡɚɳɨɬɨ ɧɹɦɚɦɟ
ɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɹɜɫɟɥɨɬɨɢɳɟ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɯɨɞɢɦ ɞɨ ɫ ɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚɞɚɡɚɪɟɠɞɚɦɟɬɪɚɤɬɨɪɢɬɟɢɩɚɤɞɚɫɟɜɪɴɳɚɦɟ
Ⱦɨɫɟɝɚɢɞɜɚɯɚɢɧɢɡɚɪɟɠɞɚɯɚɧɚɦɹɫɬɨɜɛɢɞɨɧɢɢɤɨɝɚɬɨ
ɩɨɥɭɱɢɦɧɚɮɬɚɬɚɜɫɴɳɢɹɞɟɧ
ɩɨɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɴɬɫɟɢɡɩɪɚɳɚ
ɜ ɇȺɉɋɢɥɢɫɬɪɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ
ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɨɬɨ ɝɨɪɢɜɨ Ɍɚɤɚ
ɱɟɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɤɚɠɟɱɟɡɟɦɟɞɟɥɰɢɬɟ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɢɬɟ
ɩɪɚɜɹɬɧɹɤɚɤɜɚɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚ
ɇɢɤɨɥɚɣ ɇȿȾȿȼ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥ ɫ
ɋɹɧɨɜɨ ɇɟ ɫɦɟ ɫɴɝɥɚɫɧɢ ɞɚ
ɩɨɫɬɚɜɹɦɟɧɢɜɨɦɟɪɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɡɚɳɨɬɨ ɧɟ ɫɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɯɚɤɨɹɟɩɪɢɱɢɧɚɬɚɡɚ
ɬɨɜɚɪɟɲɟɧɢɟɂɡɬɴɤɧɚɯɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɱɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɯɜɚɧɟ
ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚɬɚ ɫ ɝɨɪɢɜɨ ɇɨ
ɧɟɧɢɟɫɦɟɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɢɫɬɢɬɟ
ɇɢɟ ɫɢ ɡɚɩɥɚɳɚɦɟ ɝɨɪɢɜɨɬɨ
ɜɞɟɧɹɧɚɞɨɫɬɚɜɤɚɬɚɜɟɞɧɚɝɚ
ɞɟɤɥɚɪɢɪɚɦɟɱɪɟɡɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ
ɩɨɞɩɢɫɜɇȺɉɩɥɚɳɚɦɟɚɤɰɢɡ
ɇɢɟ ɫɦɟ ɡɚ ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ ɞɚ
ɯɜɚɧɟɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɢɫɬɢɬɟɧɨɧɟ
ɟɬɨɡɢɧɚɱɢɧɴɬɇɟɤɚɞɚɧɢɞɚɞɚɬɧɢɜɨɦɟɪɢɬɟɢɮɢɫɤɚɥɧɢɬɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɧɢɟɳɟɯɜɚɳɚɦɟ
ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɢɫɬɢɬɟɚɧɟɞɚɧɢ
ɡɚɞɴɥɠɚɜɚɬ Ɂɚɳɨɬɨ ɩɨ ɧɚɲɢ

ɢɡɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢɡɥɢɡɚ ɩɨ 
ɯɢɥɥɜ ɦɨɧɬɢɪɚɧɟɬɨ ɂɦɚ
ɯɨɪɚ ɤɨɢɬɨ ɧɹɦɚɬ ɰɢɫɬɟɪɧɢ
ɚ ɩɨɥɡɜɚɬ ɛɢɞɨɧɢ ɉɨ ɡɚɤɨɧ
ɟ ɤɚɡɚɧɨ ɤɨɣɬɨ ɩɨɥɡɜɚ ɧɚɞ 
ɯɢɥɥɝɨɞɢɲɧɨɟɡɚɞɴɥɠɟɧɞɚ
ɫɥɨɠɢɬɟɡɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ⱦɧɟɫ ɫɦɟ ɬɭɤ ɡɚ ɞɚ ɩɨɤɚɠɟɦ ɤɚɤɜɨ ɳɟ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɫɥɟɞ
 ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɚɤɨ ɧɟ ɫɥɨɠɢɦ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɬɚɢɡɚɪɟɠɞɚɦɟɩɨ
ɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɢɬɟ
Николай ДОНЕВ, земеделски производител: - При
положение, че не гледам
голямо количество земя ми
се налага да направя раз-

ɇɢɤɨɥɚɣȾɈɇȿȼ

ход между 15 и 20 хил. лв.,
затова съм тук. Аз нямам
финансова възможност да
посрещна този разход, нито
пък в бъдеще време инвестицията да се изплати.

Межувременно осигуровката за
пенсия ще се увеличи с
един процентен пункт от 2017 г.
и с още един пункт - от 2018 г.
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"Огненият Дунав" - едно от главните

Ʉɨɥɭɦɛɢɣɫɤɢɬɟɬɚɧɰɶɨɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟɦɨɰɢɹ

от стр. 1
събира хиляди почитатели
на музиката - класическа,
фолклорна и забавна, и приятели на Тутракан от цялата
страна и чужбина. От близко
и далеч, млади и по-големи
вече знаят, че тук наистина
е весело и каквото е казано/
обещано се случва.
Да припомним, че "Огнени-

оперни певици - Денислава
Станева, Биляна Андрончева
и Петя Вардева.
Те завладяха сцената със
своя спектакъл „Наздравица
за Дунав”, като изпълниха
едни от най-известните
оперни арии, евъргрийни,
руски песни, както и незабравимите български песни
"Я кажи ми, облаче ле бяло" и
"Хубава си моя горо".

Fundacion Colombia Folklor
от Колумбия, Ансамбъл
"UNIVERSITY" от Грузия и
Танцова формация "Дунавска
младост" към тутраканското
читалище подариха на публиката невероятен спектакъл
на 23 юли. Празникът започна
с дефиле по улиците в горната част на града - кратка
програма в парк "Христо
Ботев" и след това на Амфи-

ɌɪɢɨɋɨɩɪɚɧɨɢɜɨɞɟɳɢɹɬɇɚɫɤɨɨɬȻȽɊɚɞɢɨ

рика, грузинците - стил и
сдържана емоция, а нашенските момичета и момчета
от ТФ "Дунавска младост"
- истинско настроение и
гордост българска!
Един глас, за който все
още не намирам точното
определение, накара публиката буквално да занемее
и след това да гръмне с
аплодисментите си. Това е
Елица Камбурова, която изпя
шеметно испанската песен
"Камино" (познаваме я от изпълнението на Лили Иванова).
Елица бе заредена емоционално за това изпълнение, защото час преди това бе пяла
по време на церемонията по
откриване на спортната зала
"Булстрад Арена" в Русе.

Забавната/популярна
песен
Графа, Кофе Бабоне и малките звезди от вокалната
школа на Доротея Бальовска
разсипаха звезден прах над
реката на 24 юли.
Шоуто, започнало с класическа музика и фолклор през
предходните два дни, този
път продължи с популярните
и любими песни на Влади
Ампов-Графа, с изпълненията
на Кофе Бабоне, който в началото бе с превод в ефир от
Цонко Цонев-Кметъла.
"За първи път съм в Тутракан, но много ми харесват
тутраканки, гласи преводът
на думите на Кофко. От цялата българска история знам
само за Тутраканската епопея. Кофе ще изпее песните
"Аз съм българинче" и "Колко
много те обичам".

ɌɨɜɚɟȻɴɥɝɚɪɢɹɬɎȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬɌɭɬɪɚɤɚɧ

ȼȽȼɢɜɚɩɪɢɈɐɂȾɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɞɝɪɹɜɚɯɚȽɪɚɮɚ

ят Дунав" е продължението
Заедно с тях, своето изна Празника на реката, който
куство да танцуват изкусно
бе възстановен през 2000
показаха възпитаниците на
г. и се провеждаше само в
Танцово училище "Тутракан".
един ден.
И тази година началото поФолклорът
стави пленерът по живопис
"Реката", в който участваха
11 български художници. За
една седмица те нарисуваха
прекрасни картини и се заредиха с идеи за други. Финалът
на пленера бе изложба от
творбите им, която всеки
може да посети в Художествената галерия.

Ɍɚɧɰɨɜɨɭɱɢɥɢɳɟ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ

След което любимецът Гра- по греда над реката, улов на
фа накара всички и да пеят, риба... в очакване на Джон Лои да затанцуват.
утън от "Юрая Хийп" и Б.Т.Р.
и на големите награди.
"Огненият Дунав"
Трима кметове се бориха за
Хиляди, маса народ... лю- приз в конкурса за най-вкусна
бопитен към всичко, кое- рибена чорба: д-р Димитър
то организаторите бяха Стефанов заедно с балдъпредварително подготвили. зата и Христо Мутафчеив
Конкурси и състезания, за- готви традиционна рибена
бавни игри за най-малките с чорба, Цонко Цонев - Кметъла
русенските "Веселяци", и на на Каварна с Андрей Слабаков
стол, и на крак "Бира-скара". и Наско от Б.Т.Р. - миден
С други думи - кулминация, пъ- специалитет - рокерски мистроцветна програма - кули- ди-натюр и кметът на Кирнарно шоу, състезанията по нодж (Румъния) Иринел Роман
плуване, гребане и минаване
на стр. 5

театралната сцена в Крайдунавския парк участниците
показаха истинска феерия с
изпълненията си.
Колумбийците показаха
страстта на Латинска Аме-

Класиката
Трио "Сопрано" или трите
красиви, талантливи, изключително даровити млади

Ƚɪɭɡɢɧɫɤɢɬɟɬɚɧɰɢ
ɦɚɣɫɬɨɪɫɬɜɨɢɞɭɯ

ɉɟɬɹɄɈɋɌɈȼȺ

Ʉɚɦɢɧɨɧɚɣɞɨɛɪɨɬɨ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚ
ȿɥɢɰɚɄɚɦɛɭɪɨɜɚ
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културни събития на годината!
който варите рибената чорба, да управлявате и занапред
града" - му пожела д-р Кънев
Ето кои са победителите
в останалите състезания. В
символично преплуване на р.
Дунав са участвали плувци от
Тутракан и още от Силистра,
Шумен, Търговище и Русе.
Първи е Иван Георгиев - Силистра, втори - Александър
Николов - Тутракан/Варна и
трети - Петър Борисов.
В състезанието по улов
на риба с 271 грама първи
е Пресиян Ивайлов Николов,
следван от Михаил Лазаров
Михайлов - 222 грама и Георги
Начев Колев - 26 гр.
Йоан Красимиров Антонов
е първи в състезанието по
ловко преминаване по греда
намазана с грес над реката.

ɑɟɬɢɪɢɦɚɬɚɬɟɧɨɪɢɏɪɢɫɬɨɆɭɬɚɮɱɢɟɜɐɨɧɤɨɐɨɧɟɜ
ɄɦɟɬɴɥɚɞɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢɇɚɫɤɨɨɬȻɌɊɫȾɠɨɧɅɨɭɬɴɧ

Кметът на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов и цялото общинско ръководство
изказват своята благодарност към фирмите и
индивидуалните дарители за подкрепата при организирането и провеждането на тазгодишното
издание на "Огненият Дунав":

„Екоефект 2008” ООД
Иван Ангелов
Пламен Добрев
Теодор Вутов
"Едрина" ЕООД - Николай Николов
Георги Пенев
„Инерт” ООД
Виваком
Горско стопанство-Тутракан
"Пътперфект Т" ООД
"Климатроник" ЕООД
"Шумен" АД
"Трансконсулт БГ"
„Сити мат” ООД
"Санси" ЕООД
"Астон сървиз" ООД
ЗК „Дунав”, село Дунавец
НАТ-2010 - Цветан Филев

Сом
Сомът е риба голяма.
Сомът е цял великан.
Люспи по тялото няма,
гол-голеничък, а ла титан.
Сомът обича покоя,
плува в спокойни води.
Мисли реката за своя.
Не му пука за чужди мечти.

ɄɨɮɤɨɄɨɮɟȻɚɛɨɧɟɧɚɝɚɧɚɣɫɤɢɢɩɪɟɜɨɞɜɟɮɢɪ
ɐɨɧɤɨɐɨɧɟɜɄɦɟɬɴɥɚ

от стр.4 първи отново е отборът на
Етнографския музей с оригиналната си тутраканска рецепта за рибена чорба, която
се яде с мамалига. Втори са
Медицинският отбор на КПД
"Родно Лудогорие"-Тутракан, а
трети - Медицинският отбор
на КПД "Родно Лудогорие" София.
За най-атрактивен отбор
бе обявен този на "даскалите
от СОУ "Йордан Йовков".
Специална грамота за найвкусна румънска рибена чорба
получи инж. Иринел Роман.
"Искам да ви благодаря
за поканата да участвам в
този празник. За трети път
участваме и ми се струва, че
ставаме все по-добри. Мога
да ви кажа, че сред вас се
чустваме много добре. Искам
да поздравя кмета, местните
власти на Тутракан за организацията на това събитие.
Пожелавам ви много успехи
и даде Господ догодина да
участваме все същия екип" каза инж. Иринел Роман.
Грамота за най-вкусна
кметска чорба от миди, естествено, спечели Цонко
Цонев, а наградата получи

заедно със своя заместник
Йон Щефан - румънска рибена
чорба плюс мамалига.
Опашки се извиваха за рибена чорба край отборите. И
за рокерски миди натюр, и за
румънска мамалига също.
Комисията за най-вкусна
рибена чорба съставена от
местни и не-местни гастрономи - д-р Анатолий Кънев,
д-р Любомир Бойчев и Симон
Хараламбиев оценява блюдата на самодейните готвачи
от общо 11 отбори.
Тутраканският кмет бе
декласиран заради "неспазване на правилата за приготвяне на рибена чорба" - застроил я с яйца, рече шефът на
журито д-р Анотолий Кънев.
"Мафия" - четвърта година
ни дисквалифицира д-р Кънев,
корумпиран е, да знаете! Аз
ви обещавам, че догодина
няма да е това жури, а д-р
Кънев ще готви" - влезе му
в стила и д-р Стефанов в
отговора си.
В крайна сметка, за четвърта поредна година, след
"големи караници в журито",

Лакомия си има завидна.
Бога ми - всичко яде.
Дажбата му е много солидна жаби, рибета, попово прасе.

ȼɥɚɞɢȺɦɩɨɜȽɊȺɎȺ
ɡɚɜɥɚɞɹɩɭɛɥɢɤɚɬɚ
ɧɚɮɟɫɬɚ

Искаш ли сом да извадиш,
трябва да бъдеш сумист
и апетитът му да угадиш
да поднесеш му сюрприз.

ɇɟɡɚɛɪɚɜɢɦɨɨɝɧɟɧɨɲɨɭ

ȼɨɞɟɳɚɬɚ
ȿɪɧɟɫɬɢɧɚɒɂɇɈȼȺ

ɇɚɫɤɨɨɬȻɌɊ
ɩɪɢɹɬɟɥɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

асистентът му Андрей СлаВтори е Александър Николов,
баков.
И тутраканският кмет бе а трети - Иван Тодоров.
В състезанието с рибаротличен - за най-вкусна кметска рибена чорба. "С мерака, с ски лодки победител е Иван
Радев, следван от Валентин
Димитров.
Победителите във всички
състезания получиха награда
- уикенд в Арбанаси.
Шоуто водеше Ернестина
Шинова, която даде "думата"
за дългоочакваните изпълнения на Б.Т.Р и Джон Лоутън.
И на Христо Мутафчиев, и на
четиримата музикално-кметски тенори... За да стигнем
до онова огнено, лазерно и
светлинно шоу над реката,
което бе и финалната емоция.
Прочее, да не забравим
полицията. Чудесна работа
на момчетата с пагон! Благодарствен адрес ще получат
от общинското ръководство!
И... до утрото на новата ни
среща със следващия "Огнен
Дунав"!
Снимки: Чавдар ДИМИТРОВ,
Евмения СТАНКОВА,
ɄɦɟɬɴɬɧɚɄɢɪɧɨɞɠɢɧɠɂɪɢɧɟɥɊɈɆȺɇɢɧɟɝɨɜɢɹɬɡɚɦɟɫɬɧɢɤɃɨɧɓȿɎȺɇɫɚɦɚɣɫɬɨɪɢɧɚ
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɪɢɛɟɧɚɬɚɱɨɪɛɚɢɧɚɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚ

С кльонка, със въдица тънка,
сомчето ти излъжи!
И закачи ли се, мигом навънка
титанът велик извади!
Румяна КАПИНЧЕВА

ȽɨɥɹɦɚɪɚɛɨɬɚɟɩɪɢɹɬɟɥɫɬɜɨɬɨɤɦɟɬɴɥɴɬɧɚɄɚɜɚɪɧɚ
ɐɨɧɤɨɐɨɧɟɜȾɠɨɧɅɨɭɬɴɧɨɬɘɪɚɹɏɢɣɩɢɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹɬ
ɤɦɟɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

ȿɤɢɩɴɬɧɚɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɫɧɚɝɪɚɞɚɡɚɧɚɣɚɬɪɚɤɬɢɜɟɧɨɬɛɨɪɂɪɢɛɟɧɚɬɚɢɦɱɨɪɛɚɧɟɥɴɠɟɲɟ
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ОБЩНОСТ
Плюс/Минус

"Време разделно" - оценка на въздействието

Васил ТЪРПАНОВ
ато проследим развитието на събитията от
основаването на държавата ни до днешно време се
вижда, че през цялото време
е имало борба за власт и че
в тази схватка потърпевши са
били един и същи - бедните и
онеправданите граждани, които като маса винаги представляват 70-80% от населението.
Другата част са ония - патрициите, на които е отредено от
Бога, вечно да властват и да
дават облика на държавата.
Спирам до тук с философията
по въпроса, защото в древността не го е обяснил нито

К

Конфуций, нито Нострадамус,
по-късно нито Солженицин, а
най-вече сегашните мислители - съвсем го пренасочиха в
една друга посока. "Времето
разделно" го направиха угодно
за управляващите. Вие, читателите, четете вестниците и
добре се ориентирате в политическата обстановка без това
да ви го обяснява политологът
Огнян Минчев, а другите да ви
заблуждават.
В бр.27/9.07.2015 г. на в.
"Тутракански глас" поставих
акцент върху общодържавния
проблем с ромите. Въпросът,
който се започна от събитията
в с. Гърмен, кв. "Кремиковци" и
на други места, стана нарицателен за страната. С въпросната
статия исках да опровергая
тази истерия срещу ромите
и да покажа, че не навсякъде
е така. Незаконното строителство на жилища в някои
общини доведе до ексцесии и
бунтове на потърпевшите срещу разрушаването. Неприятна
обстановка даваща лош имидж
на България пред света.
Знаете, че от Страсбург забраниха рушенето, докато не
се намерят жилища за настаняване. Правата на човека са
си права и трябва да се спазват,

На 19 - 22 септември 2015 г.

В прегръдката на Родопите
Програма - 4 дни/3 нощувки
I ден - 6:00 – Отпътуване за Пловдив - Посещение на комплекс
"Старинен Пловдив", свободно време. Настаняване в хотел. Нощувка.
II ден 8:00 – Закуска. 9:00 – Отпътуване за Бачковски манастир, посещение на Асенова крепост и Кръстова гора - едно от
най-големите християнски средища в България, което привлича
голям брой поклонници. Причината Кръстова гора да привлича
толкова много вярващи от цялата страна е преданието, че тук
е заровена частица от Христовия кръст. Настаняване в къща за
гости в Девин. Нощувка.
III ден 7:00 – Закуска. 9:00 – Отпътуване за Ягодинска пещера - сложна система на няколко етажа, образувана в мрамори.
Благоустроен е най-долният етаж, но освен него има още два
взаимносвързани етажа на пещерата. Престоят вътре е около 1
час, температура 6 - 8 ° С целогодишно, а влажността над 90 %.
Около 13:30 ч. отпътуване за Триградското ждрело. Посещение
на пещератa Дяволското гърло. Ще имате възможност да вървите
по стъпките на Орфей, на мястото, където според легендата се
е спуснал в Подземното Царство в името на любовта си към
Евредика. Водите на Триградската река се изливат в „гърлото”
от височина 42 метра, като формират най-високия подземен
водопад на Балканския полуостров. Заради оглушителния грохот,
който се създава, залата с водопада е наречена Бучащата зала.
Тя е огромна - втората по големина пещерна зала в България.
Нощувка в къща за гости в Девин.
IV ден 7:00 – Закуска. Отпътуване за Златоград – пешеходна
разходка из етнографския ареален комплекс „Златоград” – един
музей на открито, който в същото време е част от ежедневния
живот на града. Комплексът включва етнографски музей, занаятчийски работилници и експозиция с водни съоръжения.
20:00 – Пристигане в Тутракан.
Цена: 169 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 3 нощувки
със закуска, медицинска застраховка, придружител от фирмата
и “Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време на
екскурзията.
Цената НЕ включва:
t¾ÑÊÀÉ¼Î¼ÆÍ¼Ã¼ÆÖÕ¼±ÄÉÀÇÄÛÉ¾Î¼ÌÄÛ«ÇÊ¾ÀÄ¾¾ÖÃÌ¼ÍÎÉÄ
5 лв., ученици, студенти и пенсионери – 1 лв.
t¾ÑÊÀÉ¼Î¼ÆÍ¼Ã¼ÉÎÄÓÉÄÛÎÁ¼ÎÖÌ¾ÖÃÌ¼ÍÎÉÄÇ¾ ÏÓÁÉÄÒÄ 
студенти и пенсионери – 1 лв.
t¾ÑÊÀÉ¼Î¼ÆÍ¼Ã¼ÍÁÉÊ¾¼ÆÌÁËÊÍÎÇ¾Ã¼¾ÖÃÌ¼ÍÎÉÄ 
лв. за ученици;
t¾ÑÊÀÉÄÎ¼ÆÍÄÃ¼ËÁÕÁÌÄÎÁ Û¾ÊÇÍÆÊÎÊ¿ÖÌÇÊuÇ¾Ä»¿Êдинска пещера – 5 лв;
tÀÊËÇ¼Õ¼ÉÁÃ¼ËÊÇÃ¾¼ÉÁÉ¼½ÏÍÀÊ»¿ÊÀÄÉÍÆ¼Î¼ËÁÕÁÌ¼ËÊ
5 лв. на човек;
t¾ÑÊÀÉ¼Î¼ÆÍ¼¡ÎÉÊ¿Ì¼ÐÍÆÄÛÈÏÃÁÅ£Ç¼ÎÊ¿Ì¼ÀÖÃÌ¼ÍÎÉÄu
лв., Учащи и пенсионери – 1 лв.
Достъпът до работилниците е безплатен.
За записвания: Анастасия ЯКОВА,
тел. 0866 65890, GSM: 0887 553884 и 0895 425453

за съжаление. Кметствата са
тези, които разрешават строителството на дадена територия,
защото те са стопаните и пак
те трябва да се разпореждат
сега за разрушаването. В Гърмен се намеси и полицията.
Дадох като положителен пример отношението към ромите
в Тутракан и в с. Литаково,
Ботевградско, за което чух по
радиото.
В нашия град ромите живеят
в благоустроен квартал във
всички направления. Посочих
в статията каква беше тази
махала преди години, лично я
знам, тъй като две години съм
живял в имението на сестра
ми, намиращо се северно от
махалата.
Имението се състоеше от 12
дка лозе, 10 дка овощна градина, стопанска сграда и т.н. Подчертавам това, за да потвърдя
още един факт - то беше оградено, но не чух нито веднъж
някой да влезе да краде грозде.
Моят батко Митко - Димитър
Касабов (съпруг на сестра ми),
имаше голям авторитет и уважение сред тези хора. Той ги
уважаваше и им помагаше, с
каквото може. Те обработваха
лозето и съответно бяха възнаграждавани за труда. Чудно
нали - цигани да не крадат!
Човек краде, когато е гладен
Те и тогава и след това не
бяха осигурени отникъде. Едва
след 1948 г. този квартал беше
благоустроен и прие сегашния
си вид. Тук се построи начално
училище, детска градина, която
устройваше населението от колониската и ромската махала.
Ромите бяха предимно на работа в "Славянка", в ТКЗС, "Терма",
в Горското. Сега вече няма
училища, има благоустроен
квартал, безработни хора - постоянни клиенти на "Социални
грижи". Време разделно - време
размирно! Навсякъде спорове конфликти.
И така, под сянката на ясена в
парк "Христо Ботев" със Стефан
Бояджиев обсъждахме моята
статия, но вниманието ми бе
насочено към следващия бр.
28-ми.
Замина си още един познат -

Кръстьо Дамянов. Бог да го
прости! Знам за неговата кончина още на 14 юни, когато е
починал. Стефан контактуваше
с тях, тъй като някога са работили заедно. Споделяйки интервюто с Кръстьо - "Всички се
въртят около паричките" - това
е една стара истина, и не само
се въртят, но и пируети правят,
и престъпления извършват, за
да ги притежават. Шумът на
парите опиянява и размътва
мозъците. Кръстьо подчертава
голямото си уважение към
Тутракан и тутраканци. От своя
30-годишен престой в Тутракан
и работа тук е останал с прекрасни спомени. Към врачани,
неговите родни съграждани, е
негативно настроен и затова се
изселва в София.
С Дамянов, когато беше
шеф на "Асфалтова база" имах
транспортни връзки. 10 автомобили КАМАЗ бяха постоянно
ангажирани в пътното строителство. Една цистерна МАЗ с
ремарке всяка седмица правеше по един курс до гр. Елбасан
(Албания), откъде превозваше
разтопен асфалт за нуждите
на базата.
Кръстьо Дамянов беше от
групата на веселяците-зевзеци
в най-добрия смисъл. Кой не
ги познаваше - него, Ганчев
(директора на у-ще "Л. Каравелов"), Гичев, бай Любо от
печатницата и още 2-3 души.
Дамянов напуска града с
почести и уважение и с добра
атестация, докато други имаха
негативна участ с напускането,
като случая с Георги Милянков
- председател на РКС-Тутракан.
Човек представителен, с висока
репутация. Той беше член на
ОбК на БКП и какъв обрат...
По някакви негови причини
искаше да напусне поста и да
се върне в родния Разград. Измъчиха човека, дадоха му лоша
атестация, която не подейства
на велможите от Разград, които
назначиха Милянков на още
по значима длъжност от тази,
която заемаше в Тутракан.
Под влияние на мрачното
настроение около Дамянов,
чета на стр. 3 на същия вестник
статията на една усмихната

Община Свищов
обявява традиционния поетичен конкурс

"Свищовски лозници"
за автори от цялата страна
Условия на конкурса:
Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може
да участвува с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в
печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение
се придружава от малък плик с имената, адреса и
телефон за връзка на своя автор.
Краен срок за получаване на творбите - 14 септември 2015 г. на адрес:
5250 гр. Свищов, област В.Търново,
ул. "Д.Г.Анев" № 2а, звено "Култура", за конкурса.
Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия "Николай Искъров" в размер
на 250 лева
Първа награда - 150 лева
Втора награда - 100 лева
Трета награда - 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на
27 септември 2015 г. от 10:30 ч. в камерната зала
на ПБНЧ "Еленка и Кирил Б. Аврамови-1856".
Отличените творби ще бъдат публикувани в
печатни медии, както и на интернет страницата
на Община Свищов на адрес:www.svishtov. bg.
За допълнителна информация:
0631/6-43-51 - звено "Култура", Община Свищов

30.07-5.08.2015 г.

Лято 2015-то!
Лято мое, свидно мое лято,
като мен си преходно и ти.
Може би, за мен си за последно,
но към другите с любов се отнеси...
Забавям се аз някъде по пътя,
довършвам позабравяни неща.
Ту и там "бурмички" да затегна,
да не хлопа някъде след мен врата...
Тук всичко родно ми е мило,
навява ми болезнена тъга.
И насочва ме нататък постоянно
към далечната отъпкана следа.
Промених се аз забележимо,
и ходът ми и той понамаля.
Искам да си ида от света достойно,
но това , уви, не ще да устоя.
Разплатих се с всекиму - за Бога!
никому аз нямам да дължа.
Цял живот на кредит, в изнемога,
охолство съвестта ми не видя.
Ех, ти мое ненагледно лято!
Разведри душата ми - запей!
Предизвиквам те! Речи ми - "Вeто",
но те моля незасенчвай ме... Недей!
Ще дойде Есен и ти ще си отидеш
и догодина пак се завърни!
На следващите щастие да носиш
и топлина в човешките души.
Мое скъпо лято 2015-то,
Васил ТЪРПАНОВ
жена - Сийка Якова - наша
близка приятелка. Чета заглавието и не мога да повярвам
в Полша ли се намирам или в
България - "Концлагерът "Калимок" край Тутракан - премълчан
или забравен?".
Стефан и той се зачуди. В
този момент и самата Сийка
пристигна до нас със същата
усмивка. Много ми се нравят
усмихнатите хора, особено, ако
са жени.
Попитах я за моята статия
- за ромите. Каза ми, че имам
грешка. В същия тон й отговорих, че щом е една - ядва
се. Кой няма грешки? Коя е
грешката, попитах. Училището
не е разрушено, купено е и е
преустроено. Казах, че няма
значение по какъв начин го
няма, важното е, че там няма
училище. Разбрах, че смисълът
на моята статия не е стигнал
до душата й и преминах на
темата за "Калимок". Слушах,
слушах и разбрах за сетен път,
че всички неприятности, които
си създават хората идват от
хроничната злопаметност. Този
ст.н.с.доц.д-р Атанас Лалев,
поне една от трите научни
степени, които е придобил е от
времето на тия, които са създали концлагера "Калимок". Сийка
си замина и ние със Стефан
останахме озадачени. И той,
и аз добре познаваме този район. Ще добавя само, че знам,
че тук, в този район, южно от
"Боаза" имаше ТВО (трудововъзпитателно общежитие). То
беше лагер, за по-прилично
ТВО, но "концлагер" в "Калимок"
и то за 200 души не знаех. И
още нещо. Аз две лета по ред
през ваканцията бях при баща
си на оризището, находящо се
между дигата и "Боаза". Тогава
дигата беше построена от 12
000 трудоваци, а не от 200 души
"концлагеристи". Тази дига започва от Айдемирското блато
и завършва някъде западно
от Ряхово. Ако нямаше дига,
нямаше да бъде създадено
държавното оризище. Още
нещо - това "Дамадасъ" не е до
с. Тертер, а някъде до Главиница или Подлес, аз не го знам, но
Стефан го знае.
Разбирам, че този доцент е
травматизиран от събитията в
миналото, но това не е необхо-

димо да се размахва сега и се
обърква още повече и без това
обърканото наше общество.
Питам като обикновен гражданин, кому е нужно сега да се
разравят бунища и да се разнасят "зловония" в пространството, когато политиците доволни от стореното организират
всенародни веселия надлъж
и на шир по цялата страна. Е,
приятелко Якова, разбрах ти
мнението за моята статия във
връзка с ромския проблем в
страната и в Тутракан, но не
останах удовлетворен защо не
ме подкрепи. Аз разчитах на
теб, защото ти се пишеш човек
имащ влияние сред тутраканската общественост. Е, други го
сториха - благодаря им.
Същият ден срещнах пак
там - в парка, още един бивш
стопански ръководител, който
също бе напуснал града и сега
се върна и живее тук.
Става дума за Христо Георгиев, бивш учител в гимназията и
директор на завод "Славянка".
Той също почете паметта на
Дамянов и добави: "Кръстьо
е единственият заминал от
този град ръководител, който
е изпращан с почести, всички
останали или почти всички са
имали доста неприятности при
напускането".
Връщайки назад лентата и
спомените отново си спомних
за случая "Георги Милянков"
Изпитвам известна неприязън
към себе си за този случай, тъй
като бях използван като "контрапунк" на неговите доводи
- да го опровергая. Той остана
изненадан от моето становище,
защото бяхме много близки. Г.
Милянков напусна Тутракан и
в Разград му дадоха още повисок пост, пак в търговията,
защото го познаваха.
Приключвам с "Време разделно" с мисълта, че ние ще
си останем като нация вечно
разделени. Това е в гена ни
заложено и ние всички ще си
го носим в себе си.
Това, че в нашия град има
слаб лъч на съгласие - дано
се запази и облагороди още
повече. Сегашните ръководни
хора дават заявка за това. Дано
са истински, а не временни
актьори, за които мандатът да
е акт от пиеса. На ред сте вие!

СМЯХ
Една жена била разочаро- Какво стана? С мотора ли се
вана от неуспешни любовни
преби така?
връзки. Едни мъже я биели,
- Не, кихнах в гардероба!
други я изоставяли, трети не
Един наркоман води малката си били добри в леглото.
Жената решила да опита
дъщеричка към детската градина
и си пафка. В един момент моми- с обява за запознанства, но
ченцето, което имало развинтено този път имала стриктни извъображение като всяко дете, исквания:
"Търся мъж, който никога
посочило с пръстче в небето и
няма да ми посегне, който
викнало:
никога няма да ме изостави и
- Тате, тате! Виж! Крокодил!
Наркоманът погледнал нагоре, който е добър в леглото".
Един ден се почукало на врадръпнал си от цигарата и отговорил:
- Ами, есен е, миличка! Отлита
на юг!

тата и жената отворила. Пред
нея стоял мъж в инвалидна
количка, без ръце и без крака.
- Дошъл съм заради обявата.
Аз съм мъжът, когото търсите.
Нямам ръце и никога няма да
ви посегна. Нямам крака и
никога няма да си ида от вас.
- А добър ли сте в леглото?
- попитала жената.
С доволна усмивка мъжът
отговорил:
- Как мислите, че почуках на
вратата?

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

- Детенцето ви е много забавно.
На колко е?
- На чаша бира и малко мастика.

В един ресторант на клиент
му прави впечатление, че всички
В хотела: - Може ли стая за сервитьори се разхождат с две
една нощ?
лъжици в джобчето на жилетката
- Женени ли сте?
и с конец, висящ от дюкяна.
- Да. И двамата...
Попитал един от тях защо така.
– Ами миналия месец шефа
- Как се разведе с жена си?
повика едни консултанти да ана- Съвсем честно. Всичко по рав- лизират работата и да дадат съвети
но: на мен - апартамента и вилата, за повишаване на ефективността.
а на нея - двете деца.
Те установиха, че лъжиците падат
най-често и се губи време за смяна,
- Хайде да си играем на семей- та сега носим лъжици за моменталство?
на смяна. А конеца е защото пак
- Как се играе?
тия установиха, че губим много
- Първо ще правим секс...после време за миене на ръцете като хоще имаме несходство в характе- дим до тоалетна, та с конеца си го
рите!
вадим и пикаем без да го хващаме.
– Добре де, а как си го прибиВ реанимацията приемат яко рате?
натрошен, насинен и смазан мла– За колегите не знам, но аз
деж. Докторът:
използвам двете лъжици…

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

Уилям Кейси, шеф на ЦРУ, докладва на Рейгън:
- Господин президент, руснаците
започнаха да боядисват Луната
червена!
Рейгън:
- Оставете ги да правят каквото
си щат.
На следващия ден Кейси (ядосано):
- Господин президент, руснаците боядисаха половината Луна
червена!
Рейгън: - Абе, оставете ги да
правят каквото си щат.
На следващия ден Кейси (шашнато):
- Господин президент, руснаците
боядисаха цялата Луна червена!
Рейгън:
- Браво на тях! Хайде сега, вие
отидете на Луната и напишете
"Кока-Кола".
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ХОБИ

30.07-5.08.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Отборът на Тутракан - втори на
републиканското по водомоторен спорт

30.07-5.08.2015 г.

Сдружение "Роден край" село Зафирово”

ɉɚɜɥɢɧɋɌȿɎȺɇɈȼ

Фолклорен събор

„Зафирово пее и танцува - 2015"

ȼɨɬɛɨɪɧɨɬɨɤɥɚɫɢɪɚɧɟɌɭɬɪɚɤɚɧɟɜɬɨɪɢ
Ɇɢɪɨɫɥɚɜɑɢɦɢɞɹɥɤɨɜɧɚɩɨɱɟɬɧɚɬɚɫɬɴɥɛɢɰɚ

Елица ТОДОРОВА
Надпреварата в първия кръг на
републиканското първенство по
водомоторен спорт се проведе по
водите на река Дунав при Тутракан
с участието на осем клуба от страната на 25 и 26 юли.
Състава на тутраканския отбор
формираха Павлин Стефанов,
Дейвън Ивелин Димитров, Николай Иванов и Никола Тодоров,
които се състезаваха в 6 класа.
Най-малкият от отбора - Дейвън,
който е на 10 години, се състезава
в най-малкия клас SA и се класира
четвърти. Това е второто му състезание, но той набира смелост да
кара и лека-полека започва да учи
тънкостите на спорта.

Николай Иванов се състезава
в клас JT и завоюва 2-ро място и
в клас T-550, където се класира
трети.
Павлин Стефанов се състезава
в три класа - в T-550 и SC-550 се
класира на второ място, а в клас
R-1000 е трети.
Никола Тодоров се състезава
в клас O-125, който е нов клас
за България. След като беше
републикански шампион седем
поредни години в клас JT, той е
първият от отбора, който се качи
на лодка от новия клас. В този
ɇɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɬɨɜɤɥɚɫɈ
клас са само трима състезатели
ɇɢɤɨɥɚɌɈȾɈɊɈȼɟɜɬɨɪɢ
засега, като Никола е най-малс
лодката
в
първата
гонка
и
не
от Русе, Кърджали, Варна, Първокият. Той успя да завоюва 2-ро
място, за жалост, имаше проблем успя да я завърши. Затова челното май, Балчик.
място в следващите две гонки не
Състезанието е част от спортния
успя да му донесе голямата купа в календар на Община Тутракан,
класирането.
която го подпомага, а кметът д-р
Отборно Тутракан е на второ Димитър Стефанов награди помясто в класирането със 7 състе- бедителите.
заващи се лодки. Първи е отборът
На 15 и 16 август предстои
на Лом с 9 състезаващи се лодки, следващият втори, последен кръг
3-ти е отборът на Ряхово, следван на състезанието в Лом.
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ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɞɴɪɠɚɬ ɤɭɥɬɭɪɧɢɬɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɫɚɦɨɞɟɣɧɢɬɟɤɨɥɟɤɬɢɜɢɨɬɫɬɪɚɧɚɬɚ
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Есенна изложба - конкурс
1. Най-голям и атрактивен плод или зеленчук
2. Най-красиво изделия от плодове, семена, ядки,
зеленчуци или други дарове на природата
Няма възрастова граница за участниците. Участието в конкурса е напълно безплатно. В изложбата–конкурс могат да се включат не само зафировци, а всички
желаещи и гости на фолклорния събор „Зафирово пее
и танцува".
Резултатите от класацията в конкурса ще се обявят в 14:00 ч. на 5 септември. Класирането ще бъде
за участници до 18 г. и за участници над 18 г.

ɇɢɤɨɥɚɣɂȼȺɇɈȼ

Георгиева, Николай Янакиев и Янко Янков са подредени
в Художествената галерия в Тутракан. Изложбата бе
открита на 25 юли, когато се финализира пленера "Реад 30 картини на българските художници проф. ката", в който те участваха.
Ивайло Мирчев, проф. Десислава Юлий Минчева,
председателят на Съюза на българските художници
Любен Генов, доц. Йордан Йорданов, доц. Борис Желев,
Долорес Дилова, Свилен Блажев, Мария Райчева, Елена

Изложба от пленера "Реката"

Н

амен Чимидялков от Тутракан, има честта да
развее българското знаме при откриването на
Световното първенство за юноши, девойки и
младежи до 23 г., което се проведе от 24 до 26.07.2015
г. в Монтемор, Португалия.
България има бронзов медал спечелен от едноместния
кануист на 1000 м Ангел Кодинов.
Камен Чимидялков и Тодор Паскалев на двойка каяк
1000 м се класираха на 14 място.

К

Ɇɨɦɟɧɬɨɬɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɢɡɥɨɠɛɚɬɚ

Честит рожден ден
и да почерпят:

30 юли - Рафие РАФЕТ, Спец. "АФО", Кметство Листец, община
1 август - Адем АДЕМ, Общински съветник от ДПС, ОбС-Тутракан
Главиница
2 август - Елена АТАНАСОВА, Художествен ръководител на ТФ "Ду31 юли - Стефка ИЛИЕВА, РЕП-Тутракан
навска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
2 август - Владимир ДИМИТРОВ, Школа по китара, НЧ "Н.Й.Вапцаров",
31 юли - Борислав ДИМОВ, Директор на Дирекция "Общинска соб2 август - Сузан ПОСИ, Общински съветник от ДПС, ОбС-Тутракан
ственост", Община Тутракан
3 август - Гина ДОЙКОВА, Чистач, ДГС-Тутракан
1 август - Николай КАЛЧЕВ, ДТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
4 август - Димитър ДИМИТРОВ, гр. Дулово, Фен на в. "Тутракански глас"
Тутракан
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Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ
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