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Крайдунавският парк привлекателна туристическа дестинация
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɥɚɝɨɭɫɬɪɨɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
Ʉɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹ ɩɚɪɤ ɜ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɜɟɱɟɟɧɚɮɢɧɚɥɧɚɬɚɩɪɚɜɚɌɨɜɚɟɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɩɨɪɟɞɢɰɚɬɚ ɨɬ
ɱɟɬɢɪɢɩɪɨɟɤɬɚɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢ
ɩɪɟɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ  ɝɨɞɢɧɢ
ɱɪɟɡɤɨɢɬɨɰɟɥɢɹɬɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɩɚɪɤɜɟɱɟɢɦɚɧɨɜɨɛɥɢɤɢ
ɧɚɢɫɬɢɧɚɫɬɚɜɚɩɪɢɬɟɝɚɬɟɥɧɨ
ɦɹɫɬɨɡɚɜɫɢɱɤɢ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɦɨɞɟɪɧɚɞɟɫɬɢɧɚɰɢɹɡɚɪɢɛɨɥɨɜɟɧɬɭɪɢɡɴɦ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧ ɫ ɢɫɬɨɪɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɢɡɤɭɫɬɜɨ ɫɟ ɧɚɪɢɱɚ
ɩɪɨɟɤɬɴɬ ɩɨ ɤɨɣɬɨ ɛɟ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɟɧɚ ɧɚɣɡɚɩɚɞɧɚɬɚ ɢ
ɢɡɨɫɬɚɜɟɧɚɱɚɫɬɨɬɩɚɪɤɚ
ɉɪɟɡɝɨɞɢɧɢɬɟɧɚɫɨɰɚɝɪɚ-
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Цена 0.60 лв.

ФК "Белица" отказа
участие в
Североизточна "В" група
на стр. 8

Орлин Горанов
ще журира "Речни ноти"

на стр. 3

Орхан МУРАД на Рибен фест в Косара:

Бъдете големи риби в
живота, а не балъци!
С
Калина ГРЪНЧАРОВА
Орхан Мурад се срещаме преди началото
на концерта му в Косара. Любезен и усмихнат,
той е щастливо заобиколен
от съпругата Шенай и
дъщерята Сузи. Родопчанинът, който вече живее в
Пловдив, охотно отговаря
на въпросите ми.
А по-късно - на концерта,
започнал с емблематичната за певеца "Хиляди слънца", той поздрави Добруджа

Тутракан слуша радио
N-JOY на 96 MHz
Фаворитът на слушателите радио N-JOY
разширява мащабното си
покритие в страната

с химна на Родопите - "Бела
съм, бела, юначе".
Незрящият певец свири
на китара, бузуки, саз, тарамбука и клавир.
- Как тръгвате за срещи
с публиката - какво очаквате от хората?
- Различно е. Снощи бях
до късно на участие, но
независимо че пътят от
Пловдив до тук е много, сиреч уморителен, заслужава
си усилието. Винаги ми е
много приятно да гостувам
на стр. 8

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Историята на експеримента и
създаването на биологично-експеременталната база "Калимок"
към Института по зоология при БАН
ɧɚɫɬɪɢ

Кой прави времето разделно?

ɧɚɫɬɪhhh

Демографията си казва думата маломерни паралелки в повечето
общински училища

на стр. 2

ɧɚɫɬɪhhh

на стр. 8
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РЕГИОН

НОВИНИ
НОВИ НАЗНАЧЕНИЯ СЛЕД
ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ
От началото на м. август т.г. за директор на Дирекция "Бюро по труда" в Тутракан е назначена Румяна
Капинчева.
Капинчева е икономист по образование, бивш зам.кмет на Община Тутракан.
Районен съд-Тутракан има нов председател от м. юни
т.г. Това е досегашният съдия в правораздавателната
институция в града - Владимир Легарски.
САМОДЕЙЦИ ОТ СЕЛАТА ВАРНЕНЦИ И
НОВА ЧЕРНА НА СЪБОР В КОПРИВЩИЦА
В XI-я Национален събор на българското народно
творчество - Копривщица`2015, Тутраканска община
ще бъде представена от фолклорните състави на НЧ
"Васил Йорданов", с. Нова Черна и НЧ "Светлина", с.
Варненци.
Според програмата на събора, участието на представителите на Силистренска област е предвидено
за 8 август (събота) на 4-та сцена от 9:00 до 13:00
ч. Те ще покажа своето изкуство пред жури в състав:
проф. Албена Георгиева, проф. Горица Найденова и гл.
ас. Евгения Грънчарова.
В СТАРО СЕЛО - МОДЕРНИЗИРАНА
ЧИТАЛИЩНА СГРАДА
На 7 август т.г. от 18:30 ч. е началото на официалното откриване на ремонтираната и модернизирана
читалищна сграда в с. Старо село, информира председателят на читалищното настоятелство Даринка
Великова. Това стана възможно благодарение на реализирания проект от културната институция "Подобряване и модернизация на читалищната сграда на НЧ
"Възраждане-1940 г." за предоставяне основни услуги
на населението, на основата на информационните и
комуникационни технологии" финансиран по Мярка 321
на Програмата за развитие на селските райони.
Стойността на проекта е 329 хил.лв. и в рамките на
две години от подписването на договора на 25.11.2013
г. е извършен цялостен ремонт на читалището - външен и вътрешен, вкл. смяна на покрива и дограмата.
В него вече има компютърна зала с 6 компютъра,
лаптоп, информационна система с киоски, мултимедия
и климатици.
ПРИЕМАТ СЕ МОЛБИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
1705 души от област Силистра вече са подали документи за целева помощ за отопление, съобщиха от
Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. Приемът на документите започна на 1 юли и ще продължи
до края на октомври.
1653 от молбите са за отопление с твърдо гориво, а
останалите 52 – за отопление с електроенергия. Наймного желаещи да получават помощи за отопление към
момента има в общините Дулово – 434, Силистра – 417
и Тутракан – 402. В община Главиница документи са
подали 185 души, в община Кайнарджа – 110, а в община
Ситово – 100 души. Най-малко молби са постъпили от
община Алфатар – 57.
До момента одобрени за целевата помощ са документите на 302 души. Издадени са и 23 отказа,
останалите молби са в процес на обработка. И тази
година целевата помощ за отопление ще се отпуска за
5-месечен период – от ноември до март. Средствата
ще бъдат изплатени на два транша.
КРИМИНАЛЕ
Незаконно притежавани боеприпаси - 65 патрона от
различен калибър, са открити в частен дом в село Нова
Черна. Проверката е извършена на 31 юли. Образувано
е досъдебно производство.
Кражба на 100 литра масло от трансформатор в
помпена станция край село Антимово е извършена
в периода 02-03 август. Нанесени са и повреди на
съоръжението. По случая е образувано досъдебно производство.
Медни намотки са били демонтирани и откраднати
от трансформатор в района на село Шуменци. Престъплението е извършено в нощта срещу 4 август. По
случая е образувано досъдебно производство.

Тутракан слуша
радио N-JOY на 96 MHz
Р

адио N-JOY вече се
излъчва в град Тутракан на 96 МHz, информират от bTV Radio Group.
Лидерът в радиоефира на
България разширява мащабното си покритие и радва
слушателите в 46 града в
страната.
Като предложение за
много добро настроение на
честотите на радио N-JOY
звучат само хитове, неподправен хумор, слушателите

печелят различни награди
и отправят своите специални поздрави и музикални
желания.
Актуално проучване на
радиоаудиторията в страната показа, че N-JOY е
най-предпочитаната радиостанция за широк спектър
от активни слушателски
групи в страната, като лидерските позиции включват
17 различни слушателски
аудитории.
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Демографията си казва думата - маломерни
паралелки в повечето общински училища
Калина ГРЪНЧАРОВА
а проведеното заседание на Общински съветТутракан на 30 юли бе
решено двете средни учлища
в града - СОУ "Йордан Йовков"
и СОУ "Христо Ботев", да бъдат
предложени на Министъра на
образованието за включване в
Списъка на средищните училища за следваща учебна година.
За обучение в тях всеки ден се
превозват над 220 ученици от
различни населени места.

Н

С друго решение общинските
съветници разрешиха изключение от минималния брой
ученици в паралелките в три
училища и тяхната издръжка
през новата 2015/2016 учебна
година ще бъде финансирана
от общинския бюджет с близо
25 хил.лв.
От докладната записка стана
ясно, че всички паралелки в училището в с. Цар Самуил са слети,
а всички училищни паралелки
в с. Нова Черна са маломерни.

В СОУ "Йордан Йовков" има
четири маломерни самостоятелни паралелки, в три, от които не
достига по един ученик, а в 12в
клас - 7.
Общинският съвет определи
минималните и максималните
цени за таксиметров превоз
на пътници на територията на
община Тутракан - за дневната
тарифа минимумът е 0,70 лв., а
масимумът - 1 лв., а за нощната
съответно - 0,80 лв./1,10 лв.
Приет бе отчета на МБАЛ-

Тутракан за първото полугодие,
както и отчета за дейността на
местния парламент за същия
период.
По традиция най-голям брой
са докладните записки с предложения за разпореждане с общински имоти, промяна начина
на трайно ползване на имоти и
промяна на предназначението и
вида на собствеността на имот,
като преди приемане на съответните решения бе допълнена
Годишната програма за упра-

вление и разпореждане с имоти
общинска собственост.
За реализация на проект, на
читалището в с. Нова Черна ще
бъде отпуснат безлихвен заем, а
с 800 лв. еднократна помощ ще
бъде подпомогнато лечението
на едно лице.
Общинският съветник Вергил
Русев получи писмен отговор
на поставено запитване от м.
април т.г. отнасящо се до продажби на земи от общинския
поземлен фонд и опасенията
му за намаляване на приходите
в общинския бюджет. "Смятам,
че опасенията ви относто намаляване приходите от наем на
земите са неоснователни, тъй
като продажбите на земеделски
земи не засяга прихода от наем.
Продажбите се извършват на
ползвателите, собственици на
съседни имоти без да заплащат
наем на общината" - пише в
кметския отговор на питането.
От него става ясно още, че земеделската земя на територията
на община Тутракан е 10 360,99
дка. Ерозиралите, затревени,
наводнени и изоставени ниви са
1 289,26 дка, а обработваемата
площ е 9 071, 73 дка.
Приходът от наема на земеделска земия за първото 6-месечие на 2014 г. по счетоводна
справка е 103 494,00 лв., а за
първото полугодие на тази година - 239 653,00 лв.
Пасищата и мерите на територията на общината са 28 168,53
дка, като негодни за подпомагане пасища са 8 168,531 дка. За
248,488 дка от тях има сключени
договори за една стопанска
година по 1 лв./дка.
Пасищата и мерите с договори за 5 стопански години са
11 251,800 дка или приходът от
наем е 67 511,40 лв., като 1/2
е заплатена при сключване на

договора, а останалата половина
следва да бъде заплатена до изтичане на календарната 2015 г.
Публичните търгове за пасища
и мери за стопанската 2014/2015
г. са проведени за 8 929,074
дка, като интерес е проявен съм
към 7 679,237 дка с приход - 44
408,91 лв.
Приходът от продажби на
земи - 70,113 дка, през първото
шестмесечие на 2014 г. е в размер на 64 360,00 лв., а за същия
период за 2015 г. от продажбата
на 53,801 дка са получени 141
370,00 лв.
В т. Разни, Вергил Русев предложи да се ремонтират стълбищата между пл. "Вапцаров" и
СОУ "Й.Йовков", а в парк "Христо
Ботев" да се сложи екотоалетна.
Общинският съветник Иван
Недев постави на вниманието
на кмета проблема с бездомните
кучета в с. Сяново и за кучешкия приют в града. Дискусията
изясни, че в града и в общината
са засичани/хващани чипирани
кучета от други общини - Завет
и Русе, които след чипирането
ги пренасят и изоставят на наша
територия.
"Натискат ме да регистрирам
приюта за кучета - каза кметът д-р Димитър Стефанов, но
издръжката е голяма." За да
бъде регистриран и действащ
приютът, трябва да се назначат
минимум 3 човека, вкл. и ветеринарен лекар, необходими са
средства за храна на кучетата
и подръжка на приюта. "Това
струва 40-50 хил.лв. годишно допълни кметът. Това са много
средства, по-добре да се дадат
за издръжка на Дома за стари
хора или на детските градини".
Тутраканските парламентаристи няма да излизат във ваканция - следващото заседание
бе насрочено за 20 август.

Автоцистерните няма да се свързват с НАП, запазва
се частично изискването за нивомери
сички които зареждат течни
горива за собствени нужди
от подвижни резервоари
(мобилни автоцистерни, отговарящи на съответните изисквания)
нямат задължение да монтират
измервателни системи до 31 август, като и след този срок могат
да продължат да зареждат собствените си превозни средства от
мобилни резервоари без дистанционна връзка с НАП. Това се отнася
до земеделските производители,
транспортните фирми и всички

В

останали търговци, които използват
мобилни автоцистерни, отговарящи
на законовите норми.
За стационарните ведомствени
бензиностанции обаче важи изискването да монтират нивомерни
системи и да подават данни в НАП
от началото на септември.
Друго изключение важи за тези,
които извършват зареждания на
течни горива за собствени нужди
от съдове с вместимост до 1000
литра и общото заредено количество гориво за календарната годи-

на не превишава 2000 литра, както
и за зареждане на течни горива на
съоръжения и/или инсталации за
производство и/или отопление.
Разпоредбата за монтиране на
измервателни средства се отнася
само за тези лица, които зареждат
течни горива за собствени нужди
от стационарни подземни резервоари или неподвижно прикрепени
към земята с вместимост над 1000
литра. Те трябва да монтират средства за измерване на количеството
проточено гориво до 31 август

2015 г. Данните ще се изпращат
автоматично в НАП чрез електронната система с фискална памет
по т. нар. дистанционна връзка
с информационната система на
приходната агенция.
Лицата, попадащи в изключенията и които не са длъжни да монтират нивомерни системи могат
да продължат да подават данни за
получените количества горива чрез
специалната онлайн услуга на НАП,
достъпна на сайта на приходната
“ТГ”
агенция www.nap.bg

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 3 август 2015 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
ресурси” – в две направления:
- За стажуване
2 продавачи на закуски и напитки, средно обр.
- За обучение по време на работа
1 фризьор – основно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 барман, основно обр.
2 машинни оператори, банциг, основно обр.
Други СРМ към деня:
1 специалист логистика – висше образование, английски език,
компютърни умения
1 организатор производство – висше техническо образование,
английски език, компютърни умения
1 технически сътрудник – средно образование, италиански език
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване – висше техническо
образование, английски език, компютърни умения
1 продавач консултант – средно образование, мин. 1 година
професионален опит

1 старши учител по математика и информационни технологии
в прогимназиален етап – висше образование по специалността,
10 години трудов стаж по специалността
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия –
средно образование
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 готвачи – основно образование
2 миячи на превозни средства – няма изисквания за заемане
4 общи работници – няма изисквания за заемане
1 тракторист – основно образование, категория Ткт
1 работник, производство на вино – средно образование
1 лаборант, фирма производство на вино – средно професионално образование, лаборант в хранително-вкусови производства
2 работници, животновъди – няма изисквания за заемане
2 сервитьори – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско
образование
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.
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Крайдунавският парк привлекателна туристическа дестинация
от стр. 1
ɞɴɬɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɡɚɩɨɱɜɚɞɚɫɟ
ɢɡɦɟɫɬɜɚɧɚɝɨɪɟɨɬɪɟɤɚɬɚɧɚ
ɪɚɜɧɚɬɚɱɚɫɬɢȾɭɧɚɜɫɤɢɹɬɩɚɪɤ
ɟ ɩɨɡɚɛɪɚɜɟɧ ɤɨɟɬɨ ɨɡɧɚɱɚɜɚ
ɛɭɪɟɧɹɫɴɥɢɢɡɩɨɥɡɜɚɟɦɫɚɦɨ
ɜɟɞɢɧɦɚɥɴɤɨɬɫɟɝ
ɋɟɝɚɜɟɱɟɧɟɟɬɚɤɚɩɚɪɤɴɬ
ɢɦɚɱɭɞɟɫɧɢɚɥɟɢɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧ ɰɟɧɬɴɪ
Ⱦɨɦ ɧɚ ɪɢɛɚɪɢɬɟ ɚɦɮɢɬɟɚɬɪɚɥɧɚ ɫɰɟɧɚ ɧɚ ɤɨɹɬɨ ɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɨ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɫɴɛɢɬɢɹ ɞɟɬɫɤɢ
ɤɴɬɨɜɟ
Ⱥ ɫ ɧɨɜɢɹ ɩɪɨɟɤɬ ɤɨɣɬɨ ɨɛɯɜɚɳɚ ɩɥɨɳ ɨɬ  ɞɤɚ ɨɬ ɤɨɢɬɨ  ɞɤɚ ɫɟ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɬ ɚ 
ɞɤɚ ɫɚ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɢ ɩɚɪɤɴɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɹɜɚ
ɩɪɢɞɨɛɢɜɤɢɬɟ ɢ ɟ ɥɸɛɨɩɢɬɟɧ
ɡɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɬɟ Ɂɚɳɨɬɨ ɬɭɤ
ɟ ɦɚɤɟɬɴɬ ɧɚ ɋɬɚɪɚ ɩɥɚɜɚɳɚ
ɜɨɞɟɧɢɰɚɹɜɹɜɚɳɫɟɜɢɡɭɚɥɟɧ
ɫɢɦɜɨɥɧɚɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɩɚɪɤ
ɨɛɟɞɢɧɹɜɚɣɤɢ ɦɢɧɚɥɨɬɨ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɬɨɧɚɝɪɚɞɚ
Ⱦɚ ɜɨɞɟɧɢɰɚɬɚ ɧɟ ɟ ɩɭɫɧɚɬɚ ɜ ɪɟɤɚɬɚ ɚ ɟ ɧɚ ɫɭɯɨ ɧɨ
ɡɚɬɨɜɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɳɟ ɧɚɭɱɚɬ

ɢɫɬɨɪɢɹɬɚɣɤɚɤɫɟɡɚɞɜɢɠɜɚɥ
ɯɪɨɦɟɥɚɢɫɟɟɦɟɥɟɥɨɛɪɚɲɧɨ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɉɪɨɟɤɬɴɬɡɚɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ
ɧɚɩɥɚɜɚɳɚɬɚɜɨɞɟɧɢɰɚɟɞɟɥɨ
ɧɚɚɪɯɉɚɜɟɥȾɨɱɟɜɨɬɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɢɧɫɬɢɬɭɬɡɚɩɚɦɟɬɧɢɰɢɬɟɧɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚ
ɉɥɚɜɚɳɢ ɜɨɞɟɧɢɰɢ ɤɪɚɣ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ ɢɦɚɥɨ ɞɨ  ɝ
ɂɫɬɨɪɢɹɬɚɫɨɱɢɱɟɫɚɦɨɟɞɧɚ

ɟɩɪɨɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɥɚɞɨɝ
ɧɨɟɩɪɨɛɢɬɚɨɬɥɟɞɨɯɨɞɢɩɨɬɴɜɚɈɬɧɨɜɨɨɬɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɬɟ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚ ɧɚɭɱɚɜɚɦɟ ɱɟ
ɬɚɤɢɜɚɦɟɥɧɢɰɢɫɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢ
ɨɬɪɢɦɥɹɧɢɬɟɨɳɟɩɪɟɡɝɜ
ɪɟɤɚɌɢɛɴɪ
Ɉɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɜɨɞɟɧɢɰɢɬɟ ɫɚ
ɛɢɥɢɫɩɨɟɞɢɧɤɚɦɴɤ ɯɪɨɦɟɥ ɢ
ɫɚɦɟɥɟɥɢɩɲɟɧɢɱɟɧɨɛɪɚɲɧɨ
ɦɚɥɚɣ ɰɚɪɟɜɢɱɧɨ ɛɪɚɲɧɨ  ɢ

ɹɪɦɚɡɚɞɨɛɢɬɴɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɚ ɟ ɧɚɣɨɛɢɬɚɟɦɚɬɚ ɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɚ ɱɚɫɬ ɨɬ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɩɚɪɤɚɤɚɬɨɫɚ
ɡɚɩɚɡɟɧɢ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɫɬɟɩɟɧ ɦɧɨɝɨ ɨɬ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɬɟ
ɞɴɪɜɟɬɚ
Ɉɫɜɟɧɱɟɟɢɡɝɪɚɞɟɧɚɜɟɥɨɚɥɟɹɭɫɩɨɪɟɞɧɚɧɚɩɟɲɟɯɨɞɧɚ
ɚɥɟɹɞɪɭɝɢɹɬɩɪɢɦɚɦɥɢɜɨɛɟɤɬ
ɟɩɪɟɭɫɬɪɨɟɧɚɬɚɫɬɚɪɚɫɩɨɪɬɧɚ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɡɚ ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɧɨ ɢ
ɜɨɥɟɣɛɨɥɧɨɢɝɪɢɳɟɫɬɪɢɛɭɧɢ
ȼɫɴɳɧɨɫɬɨɫɧɨɜɧɚɬɚɰɟɥɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɟ ɞɚ ɪɚɡɜɢɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɹɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɱɪɟɡɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɚɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɢɭɫɬɨɣɱɢɜɚɦɪɟɠɚɨɬɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɭɫɥɭɝɢɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɬ
ɩɚɪɤ ɜɟɱɟ ɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɧɚ ɢ
ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɨɭɫɬɨɣɱɢɜɚɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɡɨɧɚɜɤɨɹɬɨɫɚɡɚɩɚɡɟɧɢ
ɢ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɤɭɥɬɭɪɧɢɬɟ ɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɬɟ ɞɚɞɟɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɝɪɚɞɚ
ɉɨ ɬɨɡɢ ɧɚɱɢɧ ɢɦɢɞɠɴɬ ɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɢɪɚɣɨɧɚɫɟɞɨɪɚɡɜɢɜɚɤɚɬɨɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɧɚɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɞɟɫɬɢɧɚɰɢɹɩɨɜɢɲɚɜɚɫɟ
ɢɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɬɚɦɭ
ɋ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɫɟ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɬ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɡɚ
ɫɩɨɪɬ ɢ ɨɬɞɢɯ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɢ
ɝɨɫɬɢɬɟɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɱɪɟɡɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɫɪɟɞɚ
ɡɚɩɟɲɟɯɨɞɟɧɬɭɪɢɡɴɦɢɫɩɨɪɬ
ɜɪɟɝɢɨɧɚɤɨɟɬɨɟɜɩɨɥɡɚɢɡɚ
ɦɟɫɬɧɢɬɟɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɱɢ
Проектът е на Община
Тутракан, на стойност - 463
293,92 лв. и е финансиран от
ОП за развитие на сектор
"Рибарство" в изпълнение на
Стратегията на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле".
Официалното му откриване се очаква да се осъществи до края на м.август.
Снимки:
Любомир ТРИФОНОВ

Плюс / Минус

Кой прави
времето
разделно?
Анастасия ЯКОВА,
гр. Тутракан
ак да започна? Благодаря за комплимента! Вие
за мен също сте уважаван и интелигентен мъж.
Винаги чета вашите изяви по местните вестници
и ги чета с удоволствие.
Оформям мое мнение по събитията, за които пишете, но си остават за мен, тъй като няма еднакви "по
вкус и цвет” хора! Уважавам правото на лично мнение
и мисли на човека! Изненадахте ме, да! Според мен подобре беше да се видим - я на пейка в парка, я на кафе
в бара, и да ви отговоря на въпросите, на които не сте
чули отговорите ми. А защо не и господин Бояджиев
да бъде арбитър!
Но ще се наложи и тук да пиша няколко реда, тъй
като краткотрайният ни разговор стана публично
достояние благодарение на вас - подхвърлихте ръкавицата. Поемам я!
Господин Търпанов, няма такъв случай да пиша нещо
невярно, винаги боравя с достоверна информация, винаги съм готова да посоча от къде е. Накратко:
Първо, можете да се разходите до бившето училище
"Васил Левски" и да видите сегашното състояние - измазано, ремонтирано, превърнато в красив частен дом.
Второ - аз съм била там учителка и в с. Търновци,
където населението е 100% ромско, работила съм с
роми. Ако сте прочели внимателно моята книга „Полет", ще се уверите в моето положително отношение
към ромите и сега, ако се наложи пак ще ги защитя
и помогна.
Трето - относно лагера „Калимок” - дайте факти
като твърдите нещо! Аз ще ви кажа само: Идете в
БАН, в „Исторически отдел”, прочетете за концлагера
и тогава ще седнем да говорим по темата. А може да
доведа и други свидетели!
А, да, искате да потулим ИСТИНАТА, да не се говори
за нея, а къде да я сврем - в миша или меча дупка, от
където няма да излезе?
Вие сте добър поет и ако напишете една поема за
ИСТИНАТА, която трябва да бъде верую на дописници,
поети и други творци ще ви приветствам!

К

Реализира се проект № М13-22-108/12.08.2014 г. „Съвременна и компетентна администрация на Община Главиница”, осъществяван с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”,
подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013
г”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14
Проведени обучения, в които участваха 150 служители от Общинска адми- етика на общуване с електронни средства“ – целта обучението е да спонистрация, ст. спец. „АФО”, кметове и кметски наместници от населените могне достигане на по-висока информираност и гъвкавост на общинската
администрация, както и за увеличаване на сигурността на предлаганите
места.
административни услуги. Участие в него взеха 20 служители.
6. „Комуникативни и презентационни умения“ – усъвършенстване знанията
Провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетентности:
и уменията на общинските служители, за допринасяне на по-адекватната,
бърза и лоялна комуникация на общината с гражданите, бизнеса и другите
Дейност 2: Организиране и провеждане на външни специализирани
й партньори. Обучени - 20 служители.
обучения по ключови компетентности
7. „Умения за управление на времето и стреса“ – изградени и усвоени на
Предвидените обучения по ключови компетентности, ще направят работа- умения за ефективно приоритизиране, определяне на срокове, планиране на
та на общинската администрация по-ефективна. Ще бъдат актуализирани задачите и справяне с „прахосването на време”. Разгледани най-важните
потребностите свързани с по-модерно, прозрачно и гъвкаво управление и работещи и ефективни техники, стратегии и стандарти за управление на
увеличаване на административния капацитет на община Главиница. Специ- времето и стреса на работното място. В обучението ще вземаха участие
20 служители.
ализираните обучения са разделени в следните теми:
1. ”Ефективно общуване и обслужване на специфични групи граждани" –
Дейност 3: Индивидуално обучение в Института по
надграждане на уменията, придобити от предходно обучение на тема „Сопублична администрация
циални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти“. Обучени
бяха 20 служители на общината.
10 от общинските служители преминаха през обучение на тема „Етика и
2. "Ефективна работа в екип" – целта на обучението е постигане на поефективна комуникация между служителите за по-качествено и гъвкаво превенция на корупция в държавната администрация“.
Целта на обучението е да се представят актуалните проблеми свързани
административно обслужване. Затвърдяване и усъвършенстване знанията
и уменията получени при предишно обучение на тема „Лидерски умения и с корупцията, международните и национални системи за мониторинг и за
оценка на нейното разпространение и пораждащите я фактори и условия.
екипна ефективност“. Участие вземаха 20 служители.
3. "Работа с електронно подписани документи и електронен подпис" – мо- Участниците се запознаха с националната система за превенция и протидернизация на общинската администрация, както и намаляване на времето водействие на корупцията - законодателство, структури, взаимовръзки
за извършване на административни дейности. Обучени бяха 20 служители. между структурите, механизми за отчетност и контрол на политиката
4. „Привличане на инвестиции за устойчиво развитие“ – участие взеха 20 - индикатори за изпълнение.
Чрез обучението служителите придобиха специфични знания и умения за
служители на община Главиница, които са запознати с различни методи и
начини за подобряване на бизнес климата на територията на общината, с идентифициране и контрол на основните рискови канали за корупционно въздействие, както и разбиране на връзката между управление, ефективност
цел привличане на инвестиции.
5. „Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията, на институциите и корупцията.
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Рибен фест в Косара
Калина ГРЪНЧАРОВА
ародно читалище "Ведрина 1997 г." в с.
Косара, община Главиница показа, че в едно
малко село могат да се
случат и големи събития.
То е организатор на първия
в историята на общината

Н

Ʉɨɫɚɪɤɢɜɨɱɚɤɜɚɧɟɞɚɫɟ
ɤɚɱɚɬɧɚɫɰɟɧɚɬɚ

Ƚɨɫɬɢɬɟɧɚɮɟɫɬɚ
ɋɟɧɢɯɚɇȿȺɁɂ

изпълнение на Местната млади хора, възрастни хора,
стратегия за развитие на лица с увреждания и доброМИРГ "Главиница-Тутракан- волци. Целта е създаване на

Рибен фест, който се про- Сливо поле". Половината от допълнителна заетост на
парите са осигурени като жените посредством разноведе на 2 август т.г.
Той се осъществи по безлихвен заем за авансо- образяване на традициите,

ɋɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧɫɎɨɥɤɥɨɪɟɧ
ɚɧɫɚɦɛɴɥɨɬȻɨɫɧɚɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ

проект "Рибен фест - Косара 2014" финансиран с 81
219,79 лв. от Оперативна
програма за развитие на
сектор "Рибарство" и е в

ви плащания с решение на
Общински съвет-Главиница.
Проектът е ориентиран
към различни възрастови и
социални групи - жени, деца,

поминъка, бита и обичаите
чрез насърчаване на туризма, екотуризма, културния
туризъм и други социални
услуги. И още - създаване на

с. Черногор и дуета Тодор
Всъщност, по проекта
и Стефания от Тутракан.
на Читалището, в Косара
Пъстроцветната праз- вече са създадени и рабонична програма бе обога- тят Ателие по ръкоделие
тена с изпълненията на "Сръчни ръчички", Група
Фолклорен ансамбъл от за български фолклор "ДуБосна и Херцеговина и пе- навски славеи", Група за
сните на популярния певец турски фолклор "ТолерантОрхан Мурад.
ност", школи по танци "Лудо
Присъствалите на фе- младо", по изобразително
ста имаха възможност да изкуство "Млади таланти",
опитат рибена чорба и както и Ателие "Рибна
разнообразни рибни ястия, кухня", за което е закупено
приготвени от жените кухненско обзавеждане.
Дейностите по проекта
условия за по-успешна соци- и децата на Косара. Пак
ална реализация и интегра- техни бяха ръкоделията из- приключват в края на месец
ция на жените и децата от ложени на специален щанд. август.
рибарската общност.
Рибният фест бе кулминацията при изпълнението
на проекта. Събитие, което ще се помни, а защо не,
както пожелаваха и всички
от сцената - да стане
традиционно за селото.
"Двигателят" на инициативата е Сениха Неази, която
е председател на Читалищното настоятелство.
В празничния ден тя бе навсякъде заедно със своите
помощници от екипа.
Празникът бе открит
от кмета на община Главиница Хюсеин Хамди, а
присъстващите бяха поздравени от зам.-областния
управител Младен Минчев.
Гости на събитието имаше от съседна Турция, и
още - председателят на
Общински съвет-Главиница
Сейфи Лютви, зам.-кметът
Елена Маркова, общински
съветници.
На голямата открита
сцена в селото няколко
часа се ляха песни и танци
изпълнени от самодейни колективи от Силистренска
област - като се започне
от домакините Детска
фолклорна танцова група
"Косарки" и Женска фолклорна вокална група "Косарки", а след тях - Ансамбъл
"Добруджа" от Силистра;
Детска фолклорна танцова
група при НЧ "Бачо Киро", с.
Искра; фолклорни състави
към НЧ "Кирил и Методий
- 1942 г.", с. Коларово; НЧ
"Освобождение - 1940 г.",
с. Сокол; НЧ "Мехмед Джон1956 г.", с. Зарица; Сдружение "Роден край - село ɇɚɫɰɟɧɚɬɚɧɚɣɦɚɥɤɚɬɚɭɱɚɫɬɧɢɱɤɚɜɊɢɛɧɢɹɮɟɫɬ
Зафирово"; НЧ "Отец Паисий ȼɢɤɬɨɪɢɹɉɟɬɪɨɜɚɧɚɝɡɚɟɞɧɨɫɴɫɫɜɨɹɬɚɛɚɛɚȾɢɚɧɚ
- 1948 г."; НЧ "Янко Забунов", ȼɚɫɢɥɟɜɚɨɬɋɞɪɭɠɟɧɢɟɊɨɞɟɧɤɪɚɣɫɟɥɨɁɚɮɢɪɨɜɨ

Ɋɢɛɧɢɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɢɡɚɜɫɢɱɤɢ
ɠɟɥɚɟɳɢɞɚɝɢɨɩɢɬɚɬ
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История на експеримента и създаването на биологичноекспериментална база „Калимок” към Института по зоология при БАН
И

зключително рядката
птица Червен ангъч
(Tadorna feruginea)
гнезди в обитаеми лисичи
дупки и съжителства с ли-

сици Vulpes vulpes. Възрастните лисици и лисичетата
им не безпокоят квартирантите си, не изяждат
яйцата и не посягат на пи-

ɊɚɡɦɧɨɠɟɧɚɞɜɨɣɤɚɑɟɪɜɟɧɚɧɝɴɱȻȿȻɄɚɥɢɦɨɤɩɪɢȻȺɇ

летата им. Върху основата
на този труд от 1977 г. насам, през пролетта на 1989
г. близо до град Тутракан
в местността "Калимок",
създадохме единствената в
света по дейност Биологохимично-експериментална
база „Калимок” към Института по зоология (ИЗ) при
БАН. За построяването на
базата благодарност към
акад. Васил Големански –
директор на ИЗ при БАН и
на Иван Балков – бивш кмет
на Тутракан.
Местността „Калимок”
е блатиста зона, разположена на брега на р.Дунав,
на 10 км западно от Тутракан. Тук до 1939 г. съществуваше село Калимок,
жителите, на което бяха
насила прогонени от предателите на Добруджа от
румъно-чокойската власт.
"Калимок" е бивш концлагер
построен от тоталитарната власт, за жертвите,
на който днес нито камък,
нито кръст ни напомня.
В тяхна памет точно на
това място създадохме БЕБ
„Калимок” към ИЗ при БАН,
като символ на възкръсване на всичко онова, което
беше унищожено.
С настъпване на „демокрацията" корумпирани
държавни служители обсебиха труда ми, за да бъдат
изнасяни дивите птици
зад граница, за да бъдат
попълвани колекциите на
българските новобогаташи.
Съжалявам за дългогодиш-

ȼɞɹɫɧɨȻɴɥɝɚɪɫɤɢɹɬɭɱɟɧɂɜɚɧȾɢɦɢɬɪɨɜɤɨɝɨɬɨɩɨɤɴɫɧɨɩɪɨɫɬɪɟɥɜɚɬ

ния си труд в областта на
орнитологичната наука.
Съжалявам, че така както всеки научен работник
към ИЗ на БАН, с Петър
Берон създадохме движение „Екогласност” и бяхме
бити. Съжалявам, че участвах в дискусиите на „Кръглата маса", която се оказа
хитър ход на тези, които
и до днес безчинстват и
властват над нас.
Съжалявам, че отворихме пътя на бившите ни

тоталитарни управници
да станат „демократи”,
бизнесмени и държавници,
алчни търговци, за които
човешкият живот не струва нищо, нищо не означава
и това, че един или друг вид
завинаги изчезва от лицето
на земята.
Бях се превърнал в птица. Животът ми премина
в търсене на блата, гори
и образи, далече от семейството.
Тази статия пиша в па-

мет на българския учен
Иван Димитров – управител
на Националния биосферен
резерват „Сребърна”, който беше прострелян или се
„простреля” в буферната
зона на Националния биосферен резерват Сребърна.
С тази възпоменателна
статия напомням на овластените ловци, бракониери, които в недалечното
минало простряха върху
на стр. 6

Берлин през моя поглед
(един опит за пътепис „с елементи на разсъждение“)
Георги ВАСИЛЕВ
От 20 до 25 юни т.г. бях
на гости на дъщеря ми,
която работи и живее в
Берлин от 5 години. Чрез
страниците на в-к "Тутракански глас" искам да изкажа впечатленията си от
краткотрайния ми престой
в Германската столица.
Ние, българите живеем на
кръстопът, между Изтока и Запада. За да бъдем
просперираща държава, би
било добре да възприемем
всичко онова красиво и добро в междуличностните
отношения, независимо
дали то идва от Изток или
от Запад.
Често в пресата срещам
суперлативи от рода: ние
сме най-красивия нация на
света, ние сме най-умния
нация на света, българските мъже са най-талантливите любовници и т. н.
Всичко това звучи окуражаващо и някои наивници го
приемат за вярно. Въпреки
всичкия ми патриотизъм, аз
приемам тези констатации
леко скептично. Фактът,
че сме най-бедната страна в Евросъюза, ме кара
да бъда песимистично настроен относно някои наши
национални достойнства.
Няма да изброявам защо сме
на този хал, тъй като причините са много. Просто
искам да опиша видяното
от мен в една европейска
столица: Берлин. Моля да не
бъда обвинен в национално

предателство, защото ще
опиша някои обикновени на
пръв поглед, но всъщност,
впечатляващи неща, които
за съжаление не се случват в нашата мила родна
страна.
Впечатленията ми започнаха още на летището
в Берлин. При кацането на
самолета всички пасажери
изръкопляскаха на екипажа
за успешният полет - една
проява на благодарност. Бяхме изпратени от стюардесите с усмивка и поднесен
шоколад. В многолюдната
зала за посрещачи, развълнувани открихме дъщеря
ми, която ни отведе извън
летището.
Градският транспорт
се движи по разписание,
типично за немската точност (помня, че преди не
чак толкова дълго време,
така беше и в родния ми
Тутракан, какво се случи???). Пътниците влизат
през предната врата, автобусният шофьор продава
билетите. Няма кондуктор.
Ако сте купили предварително билет или карта
за пътуване - просто ги
показвате и се придвижвате назад в автобуса. На
самите автобусни спирки
има монтирани светлинни
табла, които показват
след колко минути пристига
автобуса и кой е неговият
номер. Можете да закупите
билет за целият ден, който
важи за автобусната мрежа на града, за трамваите

и за метрото. Бордюрът,
който разделя тротоара и
пътното платно, на всички
места за пресичане плавно
се спуска до нивото на
асфалта - за улеснение на
велосипедистите, хората
с инвалидни колички и родителите с детски колички
(обърнете внимание, че не
казвам „майките с детски
колички“, защото забелязах,
че грижата за подрастващите там е поделена между двамата родители и не
е рядкост да видиш баща с
детска количка, с торба на
гърдите и с бебче в торбата, или на колело и хлапето
с детския велосипед успоредно до него). Част от
тротоара е маркиран като
велоалея, и всеки си знае
мястото в движението.
Описвам всичко това, за
да направим съпоставка с
обстановката у нас.
На другият ден направихме самостоятелна екскурзия по някои улици на
Берлин. Наблюдавахме жилищните блокове и приятно
впечатление ни направи
добрата поддръжка със
свежи цветове. Всеки блок
е различен по цвят и по
архитектурно оформление
– спрямо типа на архитектурата лесно може да
се определи кои сгради са
останали от преди войната
и кои са строени по набързо
след края й. Разстоянието
между тротоара и жилищния блок, почти навсякъде
е засято с райграс и раз-

ȻɟɪɥɢɧɩɪɟɞȻɪɚɧɞɟɧɛɭɪɝɫɤɚɬɚɜɪɚɬɚ

лични декоративни храсти.
Всичко това е оградено с
кокетна, обикновено символична ограда. По всичко
си личи, че германците са
добри стопани и с усет към
красивото. Където и да съм
се намирал по света /бил
съм в Румъния, Турция, Австрия, Унгария и Германия/,
винаги са ме интересували
хората - как живеят и какви са междуличностните
отношения, а също и културните им достижения.
Попитах дъщеря ми, къде
е Берлинското гето, а тя
ми отговори, че Берлин е
единствената столица, която няма сепарирано гето.
Населението на Берлин е

около 4 млн.жители, почти
половината са чужденци.
Всички живеят смесено, до
германеца съжителства
турчина, до него руснака,
до него арабина и т.н. Има
няколко квартала, които са
с очевидно преобладаващо
присъствие на имигранти,
но редом с тях си живеят
и много германци. Работа
има за всеки, стига да има
желание и всеки индивид,
който и да е той, откъдето
и да е дошъл в Германия,
има чувство за сигурност.
Хората тук общуват по
един цивилизован начин,
подсигурен от стабилната
държавна социална система.

Възпитанието на родените в Германия деца започва
от най-ранна възраст. На
децата се говори тихо и
дълго, с много търпение.
Резултатът е, че почти
няма хленчещи и тръшкащи
се нервно деца, които да
изнудват родителите си с
крясъци. Посетихме една
детска градина, където
работи дъщеря ми в края
на работния ден и забелязах
следната картина: още с
влизането, посетителят
вижда портретите на целият персонал с кратки
биографични данни. Освен
снимките на жените–учителки, видях снимка и на
на стр. 6
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История на експеримента и създаването на
биологично-експериментална база „Калимок”
към Института по зоология при БАН
от стр. 5
землището на община Тутракан, десетки неми лебеди
Cygnus olor и други застрашени от изчезване птици.
Напомняме и на овластените ловци - държавни служители, които за удоволствие
в последно време, стреляли и убили овчарските
кучета Canis familianis в
с.Шуменци, че месец април
е размножителен сезон за
животинския свят и ловът
е абсолютно забранен в населено място. Ловна пушка
се носи в специален калъф,
не се стреля и убива.
С тази статия се обръщам към младите природозащитници, като им
казвам, че място за песимизъм няма. Действително
колелото на живота не се
връща назад и това, което

е изчезнало от лицето на
земята, никой не може да
сътвори отново, но това,
което е останало - може
да бъде съхранено. Спасението ще дойде от там,
откъдето идва бедата.
То ще дойде от работата
на този съвременен човек,
който прониква в закономерностите на живата,
природа и може да види,
че изчезването само на
един вид, има огромни последици и значения. То ще
дойде от онези хора, които
с ум и сърце се стремят
да моделират най-новите
системи на най-различни
нива и разкривайки техните
тайни, ще постигнат възстановяване на биологичното разнообразие във всяка
една от неговите форми.
Доц. д-р Атанас ЛАЛЕВ

Ɉɩɪɴɫɬɟɧɟɧɚɩɬɢɰɚɑɟɪɜɟɧɚɧɝɴɱ

Берлин през моя поглед

6 - 12.08.2015 г.

Община Главиница
Област Силистра

Обявява
Публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на общински недвижим имот
„Физкултурен салон” с площ 80,00 кв., обособена част
от сграда „Училище”, със ЗП - 1382,72 кв.м., построена
в имот № 501 по плана на с.Черногор, общ.Главиница,
АОС № 167/12.2.2001 г.
Помещението ще се ползва съобразно предназначението му за склад за съхранение на селскостопанска
продукция.
Търгът да се проведе на 04.09.2015 г. от 14:00 часа
в заседателната зала на общината – IV етаж.
Срок на наемното отношение – 3 години.
Първоначална наемна месечна цена – 48,00 лв. без
ДДС.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната
месечна наемна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 10%
от годишната цена в размер на 57,00 лв. се внася
с платежно нареждане по сметка на общината BG
07IORT80473360005500, всеки работен ден до16:00
часа на 03.09.2015 г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00
лв. се заплаща в брой в касата на общината до 16:00
часа на 03.09.2015 г. Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги
срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден,
след закупуване на тръжна документация до 03.09.2015
г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден
до 16:00 часа на 03.09.2015 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати ще се
проведе на11.09.2015 г. при същите условия.

(един опит за пътепис „с елементи на разсъждение“)
от стр. 5
мъж - беше ми обяснено, че
според немските образователни стандарти, във всяка
детска градина е желателно
да работи поне един мъж
като детски възпитател.
Децата трябва да общуват
в най-ранна възраст и да се
възпитават от мъже и от
жени. В близост до детската градина има две общински детски площадки, освен
прилежащата към самото
детско заведение, на която
обикновено извеждат наймалките, понеже още трудно
ходят. Когато завали дъжд,
децата се обличат с дъждо-

брани, обуват ботушките и
излизат с радост, за да си
поиграят навън. След като се
приберат, обслужващият персонал им помага да се преоблекат с дрехите и обувките
за вътре, за да не настинат.
Германците не се боят, че
децата биха се простудили
от контакта с природните
условия на собствената им
планета. Друг впечатляващ
момент е общуването между
децата, тук се обучават
деца от африкански, арабски,
руски, азиатски произход и
т.н. В същата тази детска
градина има и българче от
цигански произход. Към всички

деца отношението е еднакво.
Всякакви ксенофобски намеци
или поведение се тушират
още от зародиш. Немислимо
е човек да прави съпоставка
с положението в България.
Тъжно и трагично е, че у нас
се допуска междуетническа
конфронтация. И концентрация на деца от определени
етноси в отделни училища.
За съжаление, всяка измината
година, междуетническото
напрежение в отделни райони
расте.
Аз, пишещият тези редове,
съм един обикновен човек,
допуснал съм някои грешки
в моят седемдесетгодишен

живот, но никога не съм бил
бездушник. Чудя се, българи, посещавали и живели в
чужбина, защо не привнесем
доброто и стойностното в
междуличностните отношения и у нас? Защо се харчат
народни пари за политицитуристи, които не виждат
постиженията на по-напредналите държави за да ги внесат у нас? Противник съм на
сляпото подражателство, но
когато едно дело е добро, то
трябва да бъде одобрено и да
бъде за пример за подражание,
а не да бъде заклеймявано
като „чуждопоклонничество".
Следва

Персоналният код на НАП вече се
издава във всеки офис на агенцията
ерсоналният идентификационен код (ПИК), издаван
на клиентите на Национална агенция за приходите, вече
може да бъде получен от всеки от
офисите на НАП в страната. Досега
кодът се получаваше задължително от офиса по постоянен адрес
на гражданите и по регистрация
на фирмите.
Издаването на ПИК е безплатно, отнема няколко минути, а с
кода физическите лица могат да
подават данъчни и осигурителни
декларации, да следят данъчната си сметка за задължения и
плащания, да проверяват осигурителния си доход и да ползват
редица други електронни услуги.
Най-новите електронни услуги
на приходната агенция, достъпни
с ПИК за физическите лица, са
възможността за автоматизирано
плащане на дължимите суми към
държавата директно от справката
за задълженията; подаване на осигурителната декларация 7 (задължително изисквана от безработни
и неосигурени за здраве на друго
основание и при възстановяване
на здравноосигурителни права),
декларация образец 5 (подавана
от самоосигуряващи се лица, когато се осигуряват само във фонд
„Пенсии” на държавното обществено осигуряване), декларация за
регистрация на самоосигуряващо

П

ПОКАНА
ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Община Главиница – бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет“
2007-2014, кани всички заинтересовани страни на
пресконференция за представяне на проект „Съвременна и компетентна администрация на община
Главиница”, финансиран по договор за безвъзмездна
финансова помощ № М13-22-108/12.08.2014 год.
Събитието ще се проведе на 12.08.2015 г. (сряда)
от 11:00 часа в заседателната зала на Общински
съвет - Главиница, ет. 2.
Пресконференцията е за реализараните дейности
по проекта, чиято основна цел е подобряване на
ефективността на работа в общината чрез провеждане на специализирани обучения за повишаване
на квалификацията и професионалната компетентност на общинските служители.
Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”,
Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия
BG051PO002/13/2.2-14.

се лице, както и уведомления за
сключване, изменения или прекратяване на трудови договори.
Над 320 000 са фирмите и
физическите лица, ползватели на
персонални кодове до момента,
съобщават още от НАП. През
изминалата данъчна кампания
всяка трета декларация за доходите беше подадена по интернет
с персонален код, над 2 млн. са
справките за задължения и плащания, направени на сайта на НАП от
началото на 2015 г.
Допълнителна информация
за услугите с ПИК може да бъде
получена от сайта на НАП www.
nap.bg или на информационния
телефон 070018700.
***
Повече от 4000 силистренци
вече разполагат с персонален
идентификационен код (ПИК), с
който могат не само да подават
документи, а и да получат пълен
достъп до данъчно-осигурителната
си сметка.
Почти 600 годишни данъчни декларации за доходите на физическите лица от 2014 г. са подадени в
офис Силистра по електронен път
с помощта на дванадесетцифровия
уникален номер по време на данъчно-осигурителната кампания тази
година. Възможността за деклариране на доходите с ПИК стартира
от средата на месец януари 2015 г.

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

СМЯХ

 Ɇɚɦɨ ɤɚɤ ɫɚ ɫɟ ɩɨɹɜɢɥɢ
ɞɟɰɚɬɚ"
Ȼɨɝɝɢɟɫɴɡɞɚɥ
Ⱥɬɚɬɢɜɢɤɚɱɟɫɦɟɩɪɨɢɡɥɟɡɥɢɨɬɦɚɣɦɭɧɚɬɚ
 Ⱥɡ ɬɢ ɤɚɡɜɚɦ ɡɚ ɦɨɢɬɟ
ɪɨɞɧɢɧɢ ɦɢɥɢɱɤɨ ɬɨɣ  ɡɚ
ɧɟɝɨɜɢɬɟ
Ɇɚɣɤɚ ɨɬɢɜɚ ɜ ɞɟɬɫɤɚɬɚ
ɝɪɚɞɢɧɚ ɞɚ ɫɢ ɜɡɢɦɚ ɞɟɬɟɬɨ
ȼɥɢɡɚɜɞɜɨɪɚɢɝɥɟɞɚȼɫɢɱɤɢɞɟɰɚɫɟɞɹɬɜɩɹɫɴɱɧɢɤɚɢ
ɪɴɱɤɚɬ ɫɦɚɪɬɮɨɧɢ ɢ ɬɚɛɥɟɬɢ ɚ ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥɤɚɬɚ ɫɩɢ ɧɚ
ɩɟɣɤɚɬɚ
Ⱥɦɚɤɚɤɜɨɩɪɚɜɢɬɟ"Ɂɚɳɨ
ɫɩɢɬɟ"Ⱦɟɰɚɬɚɦɨɝɚɬɞɚɢɡɛɹɝɚɬɢɞɚɫɟɡɚɝɭɛɹɬɩɨɱɜɚɞɚ

ɜɢɤɚɦɚɣɤɚɬɚ
ɫɯɚɩɱɟɬɚ
ɍɱɢɬɟɥɤɚɬɚ ɫ ɪɚɜɟɧ ɫɩɨɤɨȽɨɲɨȺɛɟɉɟɲɨɤɚɤɳɟ
ɟɧ ɬɨɧ  ɇɟ ɫɟ ɛɟɡɩɨɤɨɣɬɟ ɤɚɪɚɦɟɫɟɝɚ"
ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɢ ɫɦɟ :L)L ɢ ɫɟɝɚ
Ⱥɦɢɧɚɝɚɡɤɚɤɬɨɞɨɫɟɝɚ
ɨɛɯɜɚɬɴɬɦɭɟɫɚɦɨɜɪɚɣɨɧɚ
ɧɚ ɩɹɫɴɱɧɢɤɚ ɇɹɦɚ ɤɴɞɟ ɞɚ
ɂɧɬɟɪɜɸɫɴɫɫɬɨɥɟɬɧɢɤ
ɨɬɢɞɚɬ
 ɋɩɨɞɟɥɟɬɟ ɤɚɤ ɭɫɩɹɯɬɟ
ɉɢɟɬɟɥɢ"
ɋɴɨɛɳɟɧɢɟɩɨɪɚɞɢɨɭɪɟɞɉɢɹ
ɛɚɬɚ  ȼɧɢɦɚɧɢɟ ȼ ɧɚɲɢɹ
ɉɭɲɢɬɟɥɢ"
ɬɴɪɝɨɜɫɤɢɰɟɧɬɴɪɟɧɚɦɟɪɟɧɨ
ɉɭɲɚ
ɦɨɦɱɟɧɚɢɦɟɆɢɯɚɢɥɧɚ
ɉɨɠɟɧɢɯɨɞɢɬɟɥɢ"
ɝɨɞɢɧɢɆɨɥɹɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟɞɚ
ɏɨɞɹ
ɞɨɣɞɚɬ ɜ ɛɚɪɚ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɹ
 ȿ ɤɚɤɜɨ ɬɨɝɚɜɚ ɧɟ ɫɬɟ
ɟɬɚɠɢɞɚɡɚɩɥɚɬɹɬɞɜɟɛɢɪɢ ɩɪɚɜɢɥɢ"
Ƚɢɧɟɫ
ɇɟɫɴɦɪɚɛɨɬɢɥ
Ⱦɜɟ ɛɥɨɧɞɢɬɚ ɫɢ ɝɨɜɨɪɹɬ
ɧɚɥɟɬɢɳɟɬɨɢɟɞɧɚɬɚɤɚɡɜɚ
 Ⱥɛɟ ɜɢɠ ɝɨ ɬɨɹ ɫɚɦɨɥɟɬ
ɤɨɥɤɨ ɟ ɝɨɥɹɦ ɤɚɤ ɬɚɤɚ ɭɫɩɹɜɚɞɚɥɢɬɧɟ"
ȺɞɪɭɝɚɬɚɨɬɝɨɜɚɪɹȺɛɟɬɢ
ɬɴɩɚɥɢɫɢ"əɜɢɠɤɚɬɨɟɧɚ
ɧɟɛɟɬɨɤɨɥɤɨɟɦɚɥɴɤ
ɉɟɲɨ ɢ Ƚɨɲɨ ɫɩɢɪɚɬ ɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹɧɚɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɹ
ɢɤɚɡɜɚɬ
ɉɴɥɧɢɞɨɝɨɪɟɫɜɨɞɚ
ɋɥɚɝɚɬɟɞɧɨɯɚɩɱɟɜɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ ɩɚɥɹɬ ɢ ɬɪɴɝɜɚɬ ɇɚ
ɞɪɭɝɢɹɞɟɧɩɚɤɫɴɳɨɬɨ
ɇɚ ɬɪɟɬɢɹ ɤɴɦ ɬɹɯ ɫɟ ɩɪɢɛɥɢɠɢɥ ɝɨɫɩɨɞɢɧ ɫ ɤɨɫɬɸɦ ɢ
ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ  Ɂɞɪɚɜɟɣɬɟ
ɚɡ ɫɴɦ ɡɚɦɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ Ⱥɭɞɢ ɭɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧ ɫɴɦ ɞɚ ɜɢ ɩɪɟɞɥɨɠɚ
ɟɜɪɨɡɚɯɚɩɱɟɬɚɬɚ
ɉɟɲɨ   ɦɢɥɢɨɧɚ ɢ ɫɚ
ȼɚɲɢ
ɉɥɚɳɚɝɨɫɩɨɞɢɧɴɬɢɳɚɫɬɥɢɜɫɢɡɚɦɢɧɚɜɚɫɤɭɬɢɣɤɚɬɚ

 Ɂɚɳɨ ɛɥɨɧɞɢɧɤɢɬɟ ɧɨɫɹɬ
ɲɚɩɤɢ"
Ɂɚɞɚɞɨɤɚɡɜɚɬɧɚɛɪɸɧɟɬɤɢɬɟɱɟɢɬɟɫɢɢɦɚɬɝɥɚɜɢ
ɋɟɞɢɚɥɤɨɯɨɥɢɤɜɤɭɯɧɹɬɚ
ɢɞɨɩɢɜɚɛɭɬɢɥɤɚɪɚɤɢɹ
ȼɥɢɡɚɞɴɳɟɪɹɬɚ
Ɍɚɬɟɤɚɬɨɫɢɞɨɩɢɟɲɪɚɤɢɹɬɚɦɨɠɟɥɢɞɚɜɴɪɧɚɛɭɬɢɥɤɚɬɚɢɞɚɤɭɩɹɫɩɚɪɢɬɟɯɥɹɛ
Ȼɚɳɚɬɚɝɨɪɞɨ
 ȼɴɪɧɢ ɹ ɞɴɳɟ ɜɴɪɧɢ ɹ
ɤɭɩɢ ɯɥɹɛ ɂ ɜɴɨɛɳɟ ɧɟ
ɡɧɚɦ ɤɚɤɜɨ ɳɹɯɬɟ ɞɚ ɹɞɟɬɟ
ɚɤɨɦɟɧɹɦɚɲɟɦɟɧ

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

Търся
Търся под наем малък апартамент или
къща в Тутракан, обзаведен/а.
За допълнителна информация на тел.:
0876 491 789 - Стефан Киров

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

Сканди

СУДОКУ

ȿɞɢɧɦɴɠɨɬɢɲɴɥɡɚɪɢɛɚ
ɢɯɜɚɧɚɥɡɥɚɬɧɚɬɚɪɢɛɤɚɚɬɹ
ɦɭɫɟɩɨɦɨɥɢɥɚ
 ɉɭɫɧɢ ɦɟ ɳɟ ɬɢ ɢɡɩɴɥɧɹ
ɬɪɢɠɟɥɚɧɢɹ
Ⱥɦɢɬɨɫɚɦɨɟɞɧɨɦɢɫɬɢɝɚ
ɨɬɝɨɜɨɪɢɥɦɴɠɴɬ
Ʉɚɤɜɨɟɬɨ"
Ⱦɚɩɢɤɚɹɤɨɧɹɤ
ɂɡɩɴɥɧɢɥɚɦɭɪɢɛɤɚɬɚɠɟɥɚɧɢɟɬɨɢɱɨɜɟɤɴɬɫɢɬɪɴɝɧɚɥ
ɉɪɢɛɪɚɥ ɫɟ ɬɨɣ ɜɤɴɳɢ ɢ
ɩɜɢɤɚɥɫɴɫɟɞɚɞɚɦɭɫɟɩɨɯɜɚɥɢ Ɋɚɡɤɚɡɚɥ ɜɫɢɱɤɨ ɧɚ
ɫɴɫɟɞɚɫɢɢɡɜɚɞɢɥɞɜɟɱɚɲɤɢ
ɢ ɢɡɩɢɥɢ ɩɨ ɟɞɢɧ ɤɨɧɹɤ ɇɚ
ɞɪɭɝɚɬɚɜɟɱɟɪɫɴɫɟɞɴɬɞɨɜɟɥ
ɢ ɠɟɧɚ ɫɢ Ɋɢɛɚɪɹɬ ɢɡɜɚɞɢɥ
ɞɜɟɱɚɲɤɢɫɢɩɚɥɨɬɤɨɧɹɤɚ
ɢɤɚɡɚɥɫɴɠɚɥɢɬɟɥɧɨ
Ȼɭɥɤɚɞɚɬɟɩɨɱɟɪɩɹɢɬɟɛ
ɧɨɧɹɦɚɦɞɪɭɝɱɚɲɚ
Ɉɫɬɚɜɢɹɤɚɡɚɥɫɴɫɟɞɴɬ
ɬɹɦɨɠɟɞɚɩɢɟɢɨɬɲɢɲɟɬɨ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Орлин Горанов ще журира "Речни ноти" ФК "Белица" отказа
участие в
П
Североизточна "В" група

Калина ГРЪНЧАРОВА
редстои четиринадесетото издание на
Международния конкурс "Речни ноти", който
всяка година по това време
събира в Тутракан музикалните таланти от различни
държави. Този път се очаква
участието на изпълнители
от Казахстан, Унгария,
Сърбия, Естония, Румъния,
информира директорът на
конкурса Доротея Бальовска. Най-многобройна ще е
българската група.
Конкурсът "Речни ноти"
ще започне на 20 август
(четвъртък) - от 20:30 ч.
на Амфитеатралната сцена
в Крайдунавския парк, а ще
приключи пак там, но на
22 август (събота) с Гала
концерт на наградените.
За първи път в журито на
конкурса и то като председател ще участва популярният изпълнител Орлин
Горанов (на сн.), от когото

всички със сигурност ще очакват не само компетентна
оценка, но и изпълнения на
любими песни.
В състава на журито са
още композиторът Валентин Пензов - директор на
"Пирин фолк", дългогодишната приятелка на Тутракан
- Карлагаш Абдикаримова
от Казахстан - директор
на фестивала "Бозторгай",
Снежана Полихронова-Кърнолски, журналистът от
БТА - Николай Текелиев,
вокалният педагог Евгени
Господинов и композиторът
Пламен Мирчев.
Конкурсът „Речни ноти”
е включен в календара на
МОН в програмата за осъществяване на мерките за
закрила на деца с изявени
дарби за 2015 г. Индивидуалните поп изпълнители от
8 клас до 12 клас получават
по една годишна парична
стипендия за първо, второ
и трето място.

О

Орхан МУРАД на Рибен фест в Косара:

Бъдете големи риби в живота, а не балъци!
от стр. 1
на хора като добруджанци
и на такива празници като
днешния.
- След всички години на сцената, какво е Вашето усещане
- коя песен най-много харесва
публиката?
- (Смее се) Най-много харесват
"Хиляди слънца", а аз харесвам
повече други мои песни.
- Коя, например?
- Например, "Един за друг" - песен, която смятам, че хората все
още не са я открили за себе си.
Баладата "Един живот", която пеем
заедно с моята съпруга Шени. И
"Хиляди слънца" си я обичам, но
понеже винаги ми се налага да
я пея поне по веднъж, някак ми
омръзва. Повече си харесвам баладите, мен хората са ме определили като баладичен изпълнител.

- Какво Ви дава животът?
- Животът ми дава самия живот,
дава ми това, че съм жив, че мога
да се радвам на другите блага,
които самият живот и Всевишният
са ни отредили. Това е здравето
- за мен, за моето семейство и
приятелите. Това е работата, която имам - това, че съм харесван
изпълнител... Още повече, че сам
съм си автор на музиката на всички песни и на повечето текстове на
песните. Радва ме много, че хората
ме харесват, приятелите ми ме
радват и се кефим заедно. Аз съм
един обикновен човек, който умее
да се радва както на своите, така и
на другите хора.
- Връщайки се в годините назад
- кога беше първото Ви изпълнение на сцена?
- Като ученик на културно-масово мероприятие. Тогава имаше

тборът на Белица
няма да участва в
Североизточната "В"
група. Клубът ще продължи
участието си в Областното първенство на Силистра, като все още не
е известна формацията на
отбора, с която клубът ще
се подвизава в местната
четвърта дивизия.
“Много е трудна организацията около всеки един
двубой. Събираме футболисти от различни населени
места. Повечето от тях
идват само за мачовете.
Не се води нормален тренировъчен процес и преценихме, че няма смисъл да
продължава тази мъка.”,
коментира пред zona90.com
президентът на ФК "Белица" - Мирчо Нейков.
В крайното класиране на
приключилото първенство
в Североизточна В група,

много прегледи на художествената
самодейност. С моята рок група
бях активен участник в такива
събития. В зората на демокрацията
участвах и в много фестивали. Докато през 1995 г. направих албум с
един колега. Кръстихме се "Южен
полъх". Съвсем неочаквано за нас,
той стана много популярен и ние
за два месеца станахме известни.
От тогава насам нещата вече са
съвсем други, вече можем да
говорим за професионална сцена.
- Професионалната сцена е
трудна работа, нали?
- О, да! Много често се случва,
човек да е много талантлив, но
да не успее да присъства на професионалната сцена. Случва се
и другият вариант - да е изключително неталантлив, но с богат
спонсор и да дотяга на хората от
сцената даже. В България ги има

много такива, особено от женска
страна...
Аз имам огромното щастие
Господ да ми е дал този талант.
Хвърлих много труд, за да постигна това, което съм в момента.
Имах и страхотния късмет песните,
които измислих, изсвирих и изпях,
да се харесат на хората. Благодарение на тяхната обич към моите
песни аз съм известният певец
Орхан Мурад, за което благодаря
на съдбата и на всички.
Винаги пожелавам на хората
да бъдат влюбени и обичани. А
понеже празникът е Рибен фест,
пожелавам на всички в живота да
бъдат големи риби, а не балъци.

отборът на Белица е 11-ти.
В областната група през
новия футболен сезон, освен отбора на Белица, се
завръща и "Доростол" (Силистра). И двата отбора
ще играят в Западната
група. Статистиката сочи,
че "Доростол" няма победа в
официални двубои над тима
от тутраканското село
през последните години.
На 5 август в Силистра се тегли жребият за
предстоящото първенство
2015-2016 г. в Областната
футболна група.
От председателя на ОС
на БФС Георги Нарлев научаваме, че първенството
ще започне на 29 и 30
август. Няма отказали се
отбори, а новаците в групата са ФК "Белица", ФК
"Ножарево" и ФК "Доростол"
(Силистра).
“ТГ”

ɈɪɯɚɧɆɭɪɚɞɢɫɴɩɪɭɝɚɬɚɦɭ
ɒɟɧɢɧɚɫɰɟɧɚɬɚ

Добре дошли "При Дидо"!
Заповядайте да опитате новия вкусен асортимент дюнери, катми, скара, принцеси, хамбургери!

В Тутракан, на ул. "Трансмариска" 25, в съседство с
баничарница "При Дидо"!
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

6 август - Татяна ДИМИТРОВА, Гл.специалист "Гео8 август - Мария ЛИСКОВА, Мед. сестра, ОДЗ "Полет",
дезия и кадастър", Община Тутракан
Община Тутракан
7 август - Ивелин КОСУЛИЕВ, Техн. р-л на обект,
12 август - Николай НИКОЛОВ, Ротари Клуб Тутракан,
ДГС-Тутракан
"Едрина" ЕООД
8 август - Вероника КОЦЕВА, Лесничей, ДГС-Тутракан
6 август - + Преображение Господне

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

