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25 октомври Пластика на щука - новата На
местни избори и
атракция в Крайдунавския парк референдум
Калина ГРЪНЧАРОВА
етириметрова щука
изработена от метал и стъклопласт
вече "плува из тръстиката"
на Крайдунавския парк в
Тутракан. Тя е най-новата
атракция, пред която се
застояват малки и големи
и "запечатват" пореден
спомен от града.
Пластиката е изработена
от великотърновския скулптор Красимир Методиев, а
идеята за нея е предложена
от състудента му тутраканец Дамян Стелиянов.
И двамата млади творци
са завършили Факултета
по изобразително изкуство към Великотърновския
университет, съответно
"Скулптура" и "Монументална живопис".
Красимир Методиев е
печелил няколко национални
конкурси, през тази година
в Южна Корея е представил
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на стр. 3

Хей, приятелю, здравей!

Хайгашод Агасян
на "Речни ноти"!

на стр. 3

Новочерненска сватба събра овациите на
Събора на народното творчество в Копривщица
Калина ГРЪНЧАРОВА
бичаят „Наричане на
аризмата на булката“
или "в превод" - "Посрещане на младоженците в дома на свекървата

О

и свекъра и даряването"
представиха самодейците
от Автентичния фолклорен състав "Черненци" при
НЧ "Васил Йорданов-1942
г.", с. Нова Черна на 11-я

Национален събор на народното творчество "Копривщица`2015". С появата
им на сцената, публиката
започна да се стича към нея
на стр. 4

Своята
уникалност
показаха и
Черните кукери
от с. Варненци
на стр. 3
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РЕГИОН

НОВИНИ
"ЕДИН ДЕН В ДУНАВСКИЯ КРАЙ"
Самодейните състави към пенсионерските клубове
от Североизточна и Централна България ще се съберат отново край Тутракан - в местността "Антимовско ханче", където на 15 август (събота) от 9:00
часа ще започне седмото издание на събора "Един ден
в Дунавския край".
Той се организира от Община Тутракан и Пенсионерската организация в града.
НОВИ КОМПЮТРИ ЗА "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"
14 нови компютърни конфигурации получи Дирекция
„Социално подпомагане“ в Тутракан и неговият филиал в Главиница. Новите компютри ще обезпечат
и улеснят работата на голяма част от социалните
работници.
Новата техника бе предоставена от Агенцията за
социално подпомагане по изпълнение на проект за „Разработване и внедряване на информационни системи
и бази данни, който се осъществява по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси".
БЕРИТБА НА ТЮТЮН
Основната част от тютюневата реколта в страната ще бъде прибрана до края на август, съобщи
председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България 2010 /НАТ 2010/
Цветан Филев.
На отделни места вече се берат трета и четвърта
"ръка" от четирите сортови групи.
Прибраният досега тютюн е с добри качествени
показатели, няма болести и вредители.
От сортова група "Кабакулак" се очаква да бъдат
получени над 2 000 тона продукция, а от "Бърлей" повече от 3 000 тона. От сортова група "Басми" се
очаква за бъдат прибрани около 10 000 тона. Близо 8
хиляди тона продукция се очаква от сортовата група
"Виржиния".
КРИМИНАЛЕ
86-годишна жена е пострадала тежко при пожар,
възникнал в дома й на 6 август около 07:30 часа в село
Варненци. Според първоначалната информация пожарът
е причинен от неизправна газова бутилка. Огнеборци
от противопожарната служба в Тутракан са загасили
пожара, унищожено е имущество в една стая. Пострадалата жена е транспортирана в Спешния център на
болницата в Тутракан, състоянието й е тежко.
34-годишният Д.Н. е задържан в полицейския арест
за срок до 24 часа. На 6 август около 11:00 часа в центъра на село Ножарево той влязъл в пререкание със
свой 64-годишен съселянин и му нанесъл побой. След
намесата на полицейски служители Д.Н. е отведен в
ареста на РУ-Тутракан, а срещу него е образувано
досъдебно производство.
Предно панорамно и странично стъкла на товарен
автомобил „Пежо” са били счупени от неизвестно
лице в село Нова Черна. Престъплението е извършено
в нощта срещу 6 август. Образувано е досъдебно
производство.
Късо съединение причинило пожар в къща в село
Зафирово вчера около 12.30 часа. Опожарени са 60 кв.м
покривна конструкция, мебели, битова техника и друго
имущество. От пожара е засегнат и лек автомобил
„Рено”, който е обгорял в предната си част. Огънят
е потушен от екип на противопожарен участък – Главиница, спасена е останалата част от къщата.
Телевизор, приемник за сателитна чиния и 80 лв.
са откраднати от частен дом в село Долно Ряхово.
Престъплението е извършено в нощта срещу 9 август.
Образувано е досъдебно производство.
Четирима са пострадали при пътнотранспортно
произшествие, станало на 8 август около 13:15 часа
по пътя село Белица – Тутракан. 47-годишният Б.С.
управлявал лек автомобил „Пежо”, но при изпреварване
изгубил контрол над колата и се ударил в дърво. Освен
него, пострадали 15-годишната му дъщеря, съпругата
му – на 46 години, и 33-годишен мъж. Две деца, които
също били в автомобила, се отървали без наранявания.
Бащата и дъщерята са транспортирани в болница в
Русе, другите двама в МБАЛ-Силистра. По случая е
образувано досъдебно производство.
30 кв.м покривна конструкция и 10 кв.м каратаван
на къща в Тутракан изгорели при пожар, възникнал на 8
август около 22:20 часа. Причина отново е небрежната
работа с огън. Тутракански пожарникари загасили огъня и предотвратили опожаряването на цялата сграда.
При игра със запалка 8-годишно момче запалило
фураж в село Черногор на 8 август около 11:20 часа.
Изгорели 1200 бали слама, преди огнеборци от Противопожарен участък – Главиница и хора от селото да
се справят с пламъците. Спасен е съседен краварник
с 8 малки телета.
Водач с 3.16 промила е катастрофирал на 11 август
край Тутракан. Няма пострадали хора. Инцидентът е
станал около 09:00 часа по пътя Силистра – Русе, в
района на Тутракан.
След употреба на алкохол 47-годишният Б.И. загубил
контрол над управлявания от него „Мерцедес” и се
ударил в скат извън пътното платно. Дрегерът отчел
3.16 промила алкохолно съдържание в издишания от
него въздух. Той е бил задържан в полицейския арест,
а срещу него образувано досъдебно производство.

13.08.2015 г.

МВР извърши проверка във връзка с
постове в социалните мрежи за
предполагаеми отвличания на деца с бял бус
С

лед засечени на 1 август от МВР постове
във Фейсбук и Туитър
за предполагаем бял автобус, който „отвлича деца
в областите Разград, Силистра, Русе с цел да отнеме телесните им органи“,
специализираният сектор
"Киберпрестъпност" към
ГДБОП извърши спешна
проверка за установяване
на истинността на постовете. Проверката установи, че тези постове не са
достоверни и гражданите
в тези райони могат да
бъдат спокойни.
След старта на проверката на МВР вече са установени постове, съдържащи
опровержение, че няма нищо
вярно в разпространената

публикация. Част от споделянията вече са изтрити,
дори са публикувани и извинения за внесения смут в
обществото, тъй като са
били подведени.
В хода на проверката е
установено, че съдържанието на публикациите
е идентично, като текстовете и коментарите
предупреждават за предполагаема група, която
„отвлича деца в областите
Разград, Силистра, Русе с
цел да отнеме телесните
им органи“. Постовете са
визуализирани със снимка
на бял бус с регистрационна табела от област
Разград, а на някои са добавени и снимки на мъже. Тази
информация се разпростра-

нява лавинообразно в България в периода 30.07.2015
г. – 01.08.2015 г. Проверката установи, че първата
публикация във Фейсбук
на белия разградски бус,
съдържаща информация за
предполагаеми отвличания
на деца, е направена в началото на май 2014 година
от чуждестранен гражданин, живеещ в Германия.
Публикацията е копирана и
в Туитър от лица с чуждестранни имена. Появява се
и колаж, на който до белия
бус е монтирана свалена
от Интернет снимка от
войната в Ливан.
Проверката показа, че
собственик на буса с разградска регистрация е български гражданин, който

има и адресна регистрация
в чужбина. Към момента
мъжът не се намира на
територията на България
и по информация на роднините му работи в Германия.
По данни на ГД „Гранична
полиция“ бусът е напуснал
територията на страната
още през 2012 г.
На 05.06.2015 г. по идентичен начин в социалните
медии се разпространява
информация с твърдения,
че в района на Вълчедръм
са намерени телата на
две малки деца с липсващи органи. Установено е,
че публикацията също е с
невярно съдържание и цели
единствено всяване на
смут в обществото.
“ТГ”

Приемът по схема „Училищен плод” започва на 17 август
ɪɢɟɦɴɬ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɩɨ
ɫɯɟɦɚɬɚ ɡɚ 
ɝ ɡɚɩɨɱɜɚ ɧɚ  ɚɜɝɭɫɬ ɢ ɳɟ
ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɞɨ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɝɁɚɹɜɥɟɧɢɹɬɚɫɟɩɨɞɚɜɚɬɜɨɛɥɚɫɬɧɢɬɟɞɢɪɟɤɰɢɢɧɚ
ȾɴɪɠɚɜɟɧɮɨɧɞÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ´
ɚɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɹɬɛɸɞɠɟɬɟ
ɦɢɥɢɨɧɚ ɥɟɜɚ Ɉɱɚɤɜɚ ɫɟ ɨɬ
ɫɯɟɦɚɬɚɞɚɫɟɜɴɡɩɨɥɡɜɚɬ
ɞɟɰɚɨɬ,ɞɨɩɨɞɝɨɬɜɢɬɟɥɧɚɝɪɭɩɚɧɚɞɟɬɫɤɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢ
ɢɞɟɰɚɬɚɨɬɩɨɞɝɨɬɜɢɬɟɥɧɚɬɚ
ɝɪɭɩɚ ɢ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ , ɞɨ ,9

П

ɤɥɚɫ ɜ ɭɱɢɥɢɳɚɬɚ ɇɚ ɜɫɹɤɨ
ɞɟɬɟ ɫɟ ɩɨɥɚɝɚɬ ɫɜɟɠɢ ɩɥɨɞɨɜɟ ɢ ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ ɧɚ ɨɛɳɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬɥɜɛɟɡȾȾɋ
ɋɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɟɞɧɚ ɩɨɪɰɢɹ
ɨɫɬɚɜɚ ɧɟɩɪɨɦɟɧɟɧɚ ɫɩɪɹɦɨ
ɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ± 
ɥɜ ɛɟɡ ȾȾɋ ɂɡɦɟɧɟɧɚ ɟ
ɨɛɚɱɟɧɚɪɟɞɛɚɬɚɩɨɤɨɹɬɨɫɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɫɯɟɦɚɬɚɇɨɜɨ
ɢɡɢɫɤɜɚɧɟ ɟ ɩɥɨɞɨɜɟɬɟ ɢ ɡɟɥɟɧɱɭɰɢɬɟɤɨɢɬɨɫɟɩɪɟɞɥɚɝɚɬ
ɩɨɫɯɟɦɚɬɚɫɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟɧɚ
ɰɢɬɪɭɫɨɜɢɬɟɩɥɨɞɨɜɟɢɛɚɧɚɧɢɬɟ ɞɚ ɫɬɚɜɚ ɱɪɟɡ ɦɟɫɬɧɢ

ТИД-2015
частниците в юбилейното 60-тото издание
на Международната
гребна регата по река Дунав ТИД вече са в български води. Първата спирка
на водните туристи бе в
Ново село, а последната в
българския участък на река
Дунав ще е на 22 август в
Силистра.
„От Сърбия влязоха 78
човека, от които 8 – българи. По традиция обикновено
българи и други туристи са
около 50 на 50 процента,
като 80% от чуждестранните гребци са от Германия. Макар и юбилейно,

У

60-тото издание на ТИД
не прави изключение. От
българска страна предварителните заявки са за около
90 човека. ТИД е отворена
туристическа регата, така
че може да дойдат и повече
хора от тези, които са се
заявили предварително“,
обясни Йонко Кожухаров,
ръководител на похода за
българския участък.
Спирките в българския
участък на международната регата „ТИД“ са общо
13, като на 20 август участниците ще акостират
край Тутракан.
“ТГ”

ɩɨɤɭɩɤɢɢɢɥɢɨɬɦɟɫɬɧɢɬɟɩɚɡɚɪɢɉɪɨɦɟɧɢɢɦɚɢɩɪɢɱɚɫɬ
ɨɬɢɡɢɫɤɭɟɦɢɬɟɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɜɴɜ
ɜɢɞɚɢɧɚɱɢɧɚɧɚɩɪɟɞɥɚɝɚɧɟ
ɧɚɩɥɨɞɨɜɟɬɟɢɡɟɥɟɧɱɭɰɢɬɟɜ
ɭɱɟɛɧɢɬɟɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɇɨɜɚɬɚ ɧɚɪɟɞɛɚ ɤɚɤɬɨ ɢ
ɨɛɪɚɡɰɢ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɬɚ ɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɹɬɚ ɡɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ ɫɚ ɨɛɹɜɟɧɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚɫɯɟɦɚɬɚKWWS
VFKRROIUXLWGI]EJ ɉɨ ɫɯɟɦɚɬɚ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɬ
ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɭɱɟɛɧɢ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɟɞɧɨɥɢɱɧɢɬɴɪɝɨɜɰɢ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢ ɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɢ
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɧɚɩɥɨɞɨɜɟɢ
ɡɟɥɟɧɱɭɰɢ ɤɚɤɬɨ ɢ ɨɛɳɢɧɢ

ɫ ɭɱɟɛɧɢɬɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɢɬɨ
ɫɟ ɧɚɦɢɪɚɬ ɧɚ ɬɹɯɧɚɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ
ɋɯɟɦɚɬɚ Äɍɱɢɥɢɳɟɧ ɩɥɨɞ´
ɳɟɫɟɩɪɢɥɚɝɚɨɬɫɟɩɬɟɦɜɪɢ  ɝ ɞɨ  ɦɚɣ 
ɝ ɜ ɰɹɥɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ Ⱦɨ 
ɨɤɬɨɦɜɪɢɝɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɎɨɧɞÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³KWWSZZZGI]EJɢKWWS
VFKRROIUXLWGI]EJ ɳɟ ɛɴɞɚɬ
ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢ ɢ ɫɩɢɫɴɰɢɬɟ ɫ
ɨɞɨɛɪɟɧɢɬɟɡɚɹɜɢɬɟɥɢ
ȼȺɀɇɈ Ⱦɴɪɠɚɜɟɧ ɮɨɧɞ
ÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³ɧɚɩɨɦɧɹɧɚɜɫɢɱɤɢɞɢɪɟɤɬɨɪɢɧɚɭɱɟɛɧɢɡɚɜɟɞɟɧɢɹɨɬɫɬɪɚɧɚɬɚɱɟɦɨɝɚɬ
ɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɬɩɨɫɯɟɦɚ
Äɍɱɢɥɢɳɟɧ ɩɥɨɞ³ ɫɚɦɨ ɱɪɟɡ
ɟɞɢɧɡɚɹɜɢɬɟɥ
“ТГ”

Нови униформи за инспекторите на НАП
ɧɫɩɟɤɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɚɝɟɧɰɢɹ
ɡɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɟ ɤɨɢɬɨ
ɩɪɨɜɟɪɹɜɚɬɬɴɪɝɨɜɫɤɢɨɛɟɤɬɢ
ɜɟɱɟ ɫɚ ɨɛɥɟɱɟɧɢ ɫ ɞɪɟɯɢ
ɧɨɫɟɳɢɨɡɧɚɱɟɧɢɹɬɚɧɚɇȺɉ
ɉɪɨɜɟɪɹɜɚɳɢɬɟ ɧɨɫɹɬ ɫɢɧɢ
ɛɥɭɡɢ ɫ ɧɚɞɩɢɫɢ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɢ ɥɨɝɨɬɨ ɧɚ
ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɜɢɠɬɟ
ɫɧɢɦɤɢ ɋɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɇȺɉ
ɨɬ ɡɜɟɧɨɬɨ ɡɚ ɮɢɫɤɚɥɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɤɨɟɬɨɫɥɟɞɢɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨ
ɧɚɪɢɫɤɨɜɢɫɬɨɤɢɩɨɝɪɚɧɢɰɢɬɟ
ɢ ɜɴɬɪɟɲɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɫɴɳɨɫɚɨɛɥɟɱɟɧɢɜɭɧɢɮɨɪ-
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ɦɢɧɨɫɟɳɢɝɪɚɮɢɱɧɢɬɟɫɢɦɜɨɥɢ ɧɚ ɇȺɉ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɬɟ
ɧɚ ɮɢɫɤɚɥɧɢɬɟ ɚɝɟɧɬɢ ɫɴɳɨ
ɫɚ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢ ɫ ɧɚɞɩɢɫɢ ɧɚ
ɩɪɢɯɨɞɧɨɬɨɜɟɞɨɦɫɬɜɨ
Äɇɨɜɢɹɬɜɴɧɲɟɧɜɢɞɧɚɟɤɢɩɢɬɟɧɢɟɱɚɫɬɨɬɢɞɟɹɬɚɞɚɢɡɛɟɝɧɟɦɚɧɨɧɢɦɧɨɫɬɬɚɂɫɤɚɦɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟ ɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɞɚ ɫɚ
ɜɢɞɢɦɢ ɢ ɪɚɡɩɨɡɧɚɜɚɟɦɢ ɡɚ
ɜɫɟɤɢɝɪɚɠɞɚɧɢɧɡɚɳɨɬɨɧɹɦɚɦɟɤɚɤɜɨɞɚɤɪɢɟɦ³ɤɨɦɟɧɬɢɪɚ
ɩɨɩɨɜɨɞɧɨɜɢɹɜɴɧɲɟɧɜɢɞɧɚ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɡɚɦɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɇȺɉ Ƚɚɥɹ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 10 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 отчетник, счетоводство – средно образование
1 продавач-консултант – средно образование
1 продавач-консултант – основно образование
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия –
средно образование
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 помощник-готвач – средно образование
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
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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Заплатите в София растат 32 пъти На 25 октомври - местни
избори и референдум
по-бързо отколкото в Силистра
С
В България има див пещерен
регионализъм - София изсмуква
младото население
ези данни са на повърхността на нещата
и не показват нищо
съществено, това каза
за БНР професор Петър
Иванов от Демографския
институт на Българската академия на науката и
изкуствата по повод статистика на статистика на
Националния статистически институт за второто
тримесечие на тази година.
Според статистиката,
заплатите в София растат
32 пъти по-бързо, отколкото в Силистра, а само в
Смолян и Кърджали средното плащане намалява.
В челната тройка влизат
още областите Габрово с
ръст от 73 лева и Перник
със 70 лева.
За професор Иванов по-го-
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лям проблем от разликата
в заплащането по области
е обезлюдяването на много
територии. Само с изключение на областите Бургас, Варна, Стара Загора
и Русе, до някъде, цялата
територия на държавата
се обезлюдява. Той обясни,
че съществува тенденция
за регионална деформация,
която може да се разчете като подготовка за
радикални геополитически
промени.
По данни на статистиката 1 398 селища в България
през 2011 година са с население, където българите
са малцинство – значи не
само се обезлюдява, ами
и произходът се променя.
От друга страна, според
професор Петър Иванов,

централната власт още от
край време си харесва някои
градове. Толерира се София,
която след време ще прибере цялото младо население
на България – има данни,
които показват, че хората
с висше образование от
25 до 64 години в София са
46%, във Варна – 31,4%, а

ъс свой указ държавният глава Росен
Плевнелиев насрочи
избори за общински съветници и за кметове на 25
октомври 2015 г.
С друг указ президентът
определи 25 октомври 2015
г. за дата за произвеждане
на национален референдум
с въпрос: "Подкрепяте ли
да може да се гласува и
дистанционно по електронен път при произвеждане
на изборите и референдумите“.
Централната избирателна комисия (ЦИК) реши,
че документите за регистрация на партиите и
коалициите за местните
избори ще се приемат до
9-и септември.
за Силистра – едва 15 %.
19 септември пък е поВ България има див пеще- следната дата, на която
рен регионализъм – София
изсмуква работоспособното и младо население на
България с един дебит за
засмукването като една
огромна помпа или 25 000
души на година, подчерта
той.

Хей, приятелю, здравей!

Хайгашод Агасян
на "Речни ноти"!

Нещо повече за събора
"Един ден в Дунавския край" С

ȼɚɫɢɥɌɔɊɉȺɇɈȼ

ъборът на песенното
и танцовото пенсионерско творчество,
който преминава под надслов "Един ден в Дунавския
край" ще се проведе в
местността "Антимовско
ханче", която се намира
южно от Тутракан, на 7 км,
по главния път за Силистра. "Къмпинга" - прекрасен
кът за отдих и развлечения.
Една уговорка - това
наше ханче няма нищо общо
с Йовковото "Антимовско
ханче", с кръчмарката Сарандовица и нейния телохранител. Не, това е местна легенда, която е също
исторически обоснована и
ценна за нашия край.
Местността е известна като "Гяур пунар" от
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турско време и означава
"Кладенец на българите".
Имало е тук и мелница, и
страноприемница (ханче)
край нея. През този район
тече река, на много места
"се губи" и след това пак се
появява, за да се насочи към
местността "Дерето" и се
влее в Дунав. Там накрая
на това дере има още един
"Райски кът" - "имението"
на Петрана Дикова, което
човешката простотия разруши, за да го кооперира.
На "Къмпинга" има чешма
с улуци, която не се поддържа. Този район, след
като се построи новото
директно трасе на главния
път, е обект на Районното
пътно управление с ръководител в миналото - Стефан
Бояджиев. Посочвам това,
за да напомня за още една
забележителност - каскадата от водоскоци от
разни стомни, бликаща
вода, маси за почивка на
острова, "къща на баба
Яга" за децата. Този парк
за отдих в миналото се
ползваше и се поддържаше.
Тук имаше около 10 хижи
на предприятията, сега
са останали няколко. Тук е
построен модерен мотелресторант, който промени
девствеността на този
кът значително.
В миналото, работниците на "Пътно управление"

поддържаха декоративните
храсти по главния път под
формата на кресла, саксии
и други причудливи форми,
които правеха добро впечатление.
На запад по главния път
се намира и "Стомната",
може би най-големият в
света макет на стомна,
от чиито дълбини, наистина, блика вода - това е инсталирано водоснабдяване.
С това повествование
искам да ангажирам вниманието ви и да посетите
събора, хубавата природа
и консумирате лично удоволствието. Заслужава си.
Ще помоля организаторите на събитието в приветственото си слово,
ако пожелаят, да направят
достояние на всички следното: Първото издание
на събора се състоя през
м.август 2009 г. Инициатори на тържеството бяха
Анка Монева, секретар на
читалището тогава, Милко
Маринов - председател на
Градската пенсионерска
организация-Тутракан и
Васил Търпанов, отговорник по културните въпроси
на пенсионерската организация.
Кръстник на събора е
Милко Маринов, той измисли името - "Един ден в
Дунавския край". Съборът
се проведе под егидата

и с помощта на Община
Тутракан.
Това не е за възхвала или
някаква суетност, или за
престиж, а така, за едно
човешко признание, което
радва и успокоява човека и
го убеждава, че не е забравен в бързея.
По този повод ще ви
предложа текста на песента "На млади години",
която на 4-я събор изпълни
Мъжкият състав от гр. Завет с голямо майсторство
и душа:
На млади години тебе аз
залюбих
и заради тебе всичко аз
загубих.
Не ти ли стига моята
младост,
сълзите мъжки по тебе
пролети.
Трепетни струни как ще
опъна,
и с вино горчиво мъка ще
лекувам.
Ще бродя самотен след
твоята сянка,
самата тебе в сянка ще
превърна.
Съставът от гр. Завет
изпълни този романс почти
академично и ще бъде голямо удоволствие за всички,
ако чуят и тази година
тяхното изпълнение.
Уважаеми читатели, и да
не сте на Събора, преживейте смисъла на текста.
Васил ТЪРПАНОВ

Още 12 хил. лв. са осигурени за стипендии
на децата с изявени дарби
равителството одобри допълнителни
разходи по бюджета
на Министерството на
земеделието и храните
за 2015 г. в размер на 12
420 лв. Средствата са за
изплащане на стипендии
на ученици от общински-
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те и държавните професионалните гимназии в
областта на земеделието. Те са предвидени в
централния бюджет като
част от Програмата на
мерките за закрила на
деца с изявени дарби.
Програмата беше при-

ета през м. февруари т.
г. Тя предвижда насърчаване на творческите,
научните и спортните
заложби и потребности
на деца с изявени дарби,
заели призови класирания
в национални и международни конкурси, състеза-

коалициите, които вече са
регистрирани, могат да
правят промени в състава
си. В подобен срок ще могат да се променят и наименования на коалициите,
както и ще е налице възможността инициативен
комитет да поиска регистрацията му за изборите
да бъде заличена.
ЦИК постанови и печатните, и онлайн медии да
предоставят услугите си
на едни и същи цени за
всички кандидати и да публикуват тарифите си до 14
септември.
До 4-ти септември ще
се назначат съставите на
Общинските избирателни
комисии. Кметовете трябва да проведат консултациите за съставите до 30-и
август.
“ТГ”

Калина ГРЪНЧАРОВА
амо седмица ни дели
от четиринадесетото
издание на Международния конкурс "Речни ноти",
който се организира от
Община Тутракан и ОЦИД.
Конкурсът "Речни ноти"
ще започне на 20 август
(четвъртък) - от 20:30 ч.
на Амфитеатралната сцена в Крайдунавския парк, а
ще приключи на 22 август
(събота) с Гала концерт на
победителите в различните категории и възрастови
групи. Тогава те ще получат и своите награди.
И тази година в журито
неизменно ще бъде един

верен приятел на Тутракан - композиторът Хайгашод Агасян, който успя
да освободи част от ангажиментите си, и ще сте
пристигне на "Речни ноти".
В състава на журито са
още популярният изпълнител Орлин Горанов, композиторът Валентин Пензов
- директор на "Пирин фолк",
Карлагаш Абдикаримова
от Казахстан - директор
на фестивала "Бозторгай",
Снежана Полихронова-Кърнолски, журналистът от
БТА - Николай Текелиев,
вокалният педагог Евгени
Господинов и композиторът
Пламен Мирчев.

Пластика на щука новата атракция в
Крайдунавския парк
от стр. 1 че сме град на реката с
рибарски поминък, така
Стелиянов обяснява своята идея за пластиката на
щуката.
При изработката на
скулптурата, стъкломатът
е използван в чистия си вид,
което позволява тежестта
й да е назад. Примесен с метални листове се постига
ефектът на живата риба.
На снимката:
От ляво на дясно - Дамян
Стелиянов и Красимир Методиев

фигури от медни листи.
"Докторант във ВТУ, с
отлични перспективи" - казва за него Дамян Стелиянов,
уредник в Художествената
галерия "Жельо Тачев" в
Тутракан.
В нашия град има много
паметници, с които почитаме паметта на загиналите, но липсват интересни
скулптури, примерно, изразяващи душевно удоволствие или пък да показват,

Сезонните работници няма да бъдат
лишавани от социални помощи

ния и олимпиади, чрез еднократно финансово подпомагане и едногодишни
стипендии. За стипендии
на учениците с високи
постижения по-рано през
годината бяха отпуснати
близо 600 хил. лв.
“ТГ”

ɟɡɨɧɧɢɬɟ ɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɢɪɚɛɨɬɧɢɰɢɧɹɦɚ
ɞɚɛɴɞɚɬɥɢɲɚɜɚɧɢɨɬ
ɫɨɰɢɚɥɧɢ ɩɨɦɨɳɢ ɚɤɨ ɨɬɝɨɜɚɪɹɬɧɚɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹ
ɡɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɦɟɫɟɱɧɢɫɨɰɢɚɥɧɢɩɨɦɨɳɢɩɨ
ɪɟɞɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɫɨɰɢɚɥɧɨ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɋɬɨɜɚɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɡɚɩɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚɡɚɤɨ-

С

ɧɚ ɫɟ ɫɴɡɞɚɜɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɳɚ
ɦɹɪɤɚ ɡɚ ɜɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɥɢɰɚ
ɜ ɡɚɤɨɧɨɜɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɧɚ
ɬɪɭɞɨɜɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ
ɢɡɩɢɬɜɚɳɢɧɟɞɨɫɬɢɝɧɚɪɚɛɨɬɧɚ ɫɢɥɚ ɩɪɢ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟ
ɧɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɢɫɴɳɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɫɬɟɩɟɧɬɚ ɧɚ
ɫɨɰɢɚɥɧɚ ɡɚɤɪɢɥɚ ɧɚ ɬɟɡɢ
ɥɢɰɚ
“ТГ”
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Новочерненска сватба събра овациите на
Събора на народното творчество в Копривщица
от стр. 1 реживяването на обичаите,
песните и танците, хаи до края на изпълнението
рактерни за Крайдунавска
аплодираше и емоционално
Добруджа" - категорични са
изразяваше одобрението си.

ɊɚɞɤɚɂȼȺɇɈȼȺɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɧɚȺɎɋɑɟɪɧɟɧɰɢɜɟɱɧɢ
ɹɬɞɜɢɝɚɬɟɥɧɚɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚɜɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ

Журито, в чийто в състав
бяха проф. Албена Георгиева, проф. Горица Найденова
и гл. ас. Евгения Грънчарова
също се впечатли от новочерненското "аризване", от
клетвите-закани, а също и
от пъстроцветните преселски носии от Северна
Добруджа.
"Сватбата, пресъздадена от състава от Нова
Черна, показа не баналните моменти, а показаха
интересни елементи - кой
какво подарява и харизва на
младоженците – с думите,
интонациите и внушенията. Истината е, че при
добро желание и търсене
винаги може да се открие
нещо, което е интересно
и „ново“ за публиката, тъй
като не се представя всеки

от журито. И им присъди
Плакет „За отлично представяне“. Същата награда
получи и новочерненката

Керанка Радева за индивидуалното изпълнение на
народна песен.
"Има читалища, има Копривщица! Дълбока е същина-

ɉɥɚɤɟɬɁɚɨɬɥɢɱɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚ
ɄɟɪɚɧɤɚɊɚɞɟɜɚɜɪɴɱɟɧɣɨɬɡɚɦɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
əɧɤɚȽɨɫɩɨɞɢɧɨɜɚ

та младежка група с ръководител Димитър Добрев,
по-популярна като "Черните кукери" - единствени
в България, уникални по
същността си и Танцовия
състав на читалището.
И двете самодейни групи
бяха удостоени с Плакет
"За отлично представяне".
Всички участници в "Копривщица`2015" получиха и
Грамота от Министерство
на културата, подписана от
министър Вежди Рашидов, а
зам.-областният управител
Янка Господинова, която
участва в събора като
представител на Областна
администрация Силистра,
връчи наградите.
Три големи награди от
Копривщица "За цялостно
представяне" на състави
от област Силистра присъди журито - на НЧ „Йордан
Йовков-1894“ – гр. Алфатар,
на НЧ „Христо Ботев-1941“

ɑɟɪɧɢɬɟɤɭɤɟɪɢɨɬɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

- пък е мнението на журито
за цялостното представяне
на самодейците от Крайдунавска Добруджа.
Заедно със самодейците
от Нова Черна и Варненци,
на 4-та сцена в местността "Войводенец" край
Копривщица, се изявиха
още над 300 самодейци от
Силистренска област, а по
седемте сцени фолклорното богатство на България
показаха над 18 хиляди
изпълнители от цялата
страна, включително и от

Ⱦɚɩɨɱɟɪɩɢɦɤɪɴɫɬɧɢɰɚɫ
ɩɴɪɰɭɰɚ

ɋɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟɨɬɇɑɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɝɫȽɪɴɧɱɚɪɨɜɨ
ɨɛɳɢɧɚȾɭɥɨɜɨɢɡɩɴɥɧɢɯɚɥɚɡɚɪɫɤɢɯɨɪɚɢɝɪɚɧɢɩɨɜɪɟɦɟ
ɧɚɩɨɫɬɢɬɟɩɪɟɞɢȼɟɥɢɤɞɟɧɢɜɩɟɱɚɬɥɢɯɚɠɭɪɢɬɨɌɟɩɨ
ɥɭɱɢɯɚɩɥɚɤɟɬɁɚɨɬɥɢɱɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɚɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɧɚɣɜɢɫɨɤɨɬɨɨɬɥɢɱɢɟɩɥɚɤɟɬɁɚɰɹɥɨɫɬɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ
ȽɪɴɧɱɚɪɨɜɰɢɫɚɩɨɬɨɦɰɢɧɚɩɪɟɫɟɥɰɢɨɬɫȻɚɲɤɶɨɣ
ɋɟɜɟɪɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚɊɭɦɴɧɢɹ

Ɇɥɚɞɨɠɟɧɰɢɢɤɪɴɫɬɧɢɰɢ

ȼɟɫɟɥɢɧȼɅȺȾɂɆɂɊɈȼ ɜɫɪɟɞɚɬɚ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɦɭ
ɤɥɟɬɜɢɡɚɤɚɧɢɜɩɟɱɚɬɥɢɯɚɮɨɥɤɥɨɪɢɫɬɢɬɟɨɬɠɭɪɢɬɨ

път. И най-важното: хареса
ни сърцатостта на добруджанци и желанието им да
опазят старините ни; имат
излъчване и радост от съп-

та на събора в Копривщица
и тя се изразява в неуморния безвъзмезден труд на
читалищните самодейци,
които са и наши спонсори,
каза ръководителят на АФС
"Черненци" - Радка Иванова,
която е и библиотекар в
читалището. - Всичко това
е и плод на неуморния труд
на читалищните работници, тяхната отговорност
към това, което трябва
да представят на различни
сцени, събори фестивали,
конкурси. Дълбок поклон
пред труда и ентусиазма
Ви, мили самодейци! България ще пребъде, защото
има пазителите на българския народен дух - Народните читалища и техните
самодейци! Бъдете здрави и
обичайте българския фолклор!"
Тутраканска община бе
представена на събора
и от самодейците на НЧ
"Светлина-1904 г.", с. Варненци. Публиката аплодира
изпълненията на Кукерска-

– с. Грънчарово, община
Дулово, и на ПК „Втора
младост“ – гр. Дулово.
"Като цяло много добро
представяне на областта,
но отбелязваме веднага имаше и изпълнения, чието
място не е на събора в
Копривщица, тъй като са за
други фестивали. Не трябва да се губи чувството
за традиционен фолклор.
Трябва да запазим всичко,
което е най-близко до „извора“. Видяхме чудесни носии
и други конкретни подробности, които не бяхме
срещали досега (например
лазарските хора от Грънчарово, играни по време на
постите преди Великден)"
ɐɜɟɬɚɧɤɚɋɌɈəɇɈȼȺ
ɇɨɜɚɑɟɪɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ

чужбина. На сцената на
пл. "20 април" в центъра на
Копривщица, "Хубава си, моя
горо" и десетки български
народни песни и хора изпълниха състави от САЩ,
Белгия, Холандия, Англия,
Франция, Чехия, Израел и др.
Генералният секретар
на ЮНЕСКО Ирина Бокова, под чийто патронаж е
"Копривщица`2015", участва
в откриването на събора.
Така Националният събор
на народното творчество,
чието първо издание е преди 50 години, се превръща
в една незабравима емоция
създадена от българската
фолклорна традиция!

ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɋɬɟɮɚɧɨɜɨɬȺɎɋɑɟɪɧɟɧɰɢɩɨɥɭɱɚɜɚ
ȽɪɚɦɨɬɚɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚɨɬ
ɡɚɦɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥəɧɤɚȽɨɫɩɨɞɢɧɨɜɚ
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В Старо село - с модернизирана читалищна сграда
Калина ГРЪНЧАРОВА
фициална церемония
по откриване на ремонтираната и модернизирана читалищна
сграда в с. Старо село се
проведе на 7 август т.г. В
събитието участваха кметът на община Тутракан
д-р Димитър Стефанов,
неговият заместник Петя
Князова-Василева, специалисти от Общината с

О

принос по проекта, както
и представители на фирмите-изпълнителки.
Събитието финализира
проект "Подобряване и модернизация на читалищната сграда на НЧ "Възраждане-1940 г." за предоставяне
основни услуги на населението, на основата на информационните и комуникационни технологии", който е
финансиран с 329 хил.лв.по

Мярка 321 "Обновяване и
развитие на населените
места" на Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г.
По проекта е извършен
цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата на
читалището. Ремонтиран
е покривът, а дограмата
е изцяло подменена. В него
вече има компютърна зала

с 6 компютъра, лаптоп,
информационна система с
киоски, мултимадия и климатици.
Кметът на общината д-р
Стефанов откри обновената сграда, а самодейците
на староселското читалище представиха програма
за случая.
"Голямо изпитание беше
за нас - коментира предсеɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨɫɥɟɞɪɟɦɨɧɬɚɢ

ɄɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ
ɨɬɤɪɢɨɛɧɨɜɟɧɚɬɚɫɝɪɚɞɚɢɩɨɡɞɪɚɜɢɜɫɢɱɤɢ

ɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨɟɫɧɨɜɨɨɮɢɫ
ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ

ɋɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ
ɫɜɨɹɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚ

Берлин през моя поглед
(един опит за пътепис „с елементи на разсъждение“)
от брой 31 склада за вторични суровини. И
днес продължава тази порочна
практика да се изхвърлят книги с
голяма научна стойност.
Какво друго можем „да купим”от
германците? Става реч за машина,
която надробява счупени или
скършени от бурята клони на
дървета в паркове и по улиците.
Устройството е лесно за изработка и поддръжка, това може да
констатира всеки среден техник
МСС. Надробените на трески клони се ползват впоследствие за
наторяване. Разделното събиране
на отпадъци е задължително и се
следи строго. За не спазващите
се предвижда глоба на всички
живущи в блока, което се оказва,
че много допринася за повишаване
на гражданската съвест и наблюдателността на съседите относно кой
не спазва правилата. Контейнерите
за отпадъци обикновено се намират във вътрешните дворове на
блоковете и до тях се стига с ключ.
Така се гарантира, че ще ги ползват
само плащащите такса за тях.
Минах покрай руското и американското посолство. Срещу тях
имаше алея от млади липови дръвчета с добре оформени корони.
Всяко дърво в Берлин има номер
и за да бъде изсечено, се иска специално разрешение. Веднага правя
аналогия с хищническото изсичане
на дърветата у нас и с безнаказаността към извършителите.
Но да се върнем отново към хората. Каква грижа полага немската
държава за различните слоеве
на населението. За тези, които
не могат сами да си организират
живота или просто са пияници

е ви опиша една гледка,
която ме трогна почти
до сълзи. Срещу детската градина, която посетихме
има парк, добре подреден с цветя,
пейки и шадраван. В близост до
тревата, видях две деца на видима
възраст момиче на 11-12-години
и момче на 8-9 години, по всяка
вероятност братче и сестриче.
Бяха застлали одеяло на алеята
и на него бяха положили играчки
и детски книжки. Дъщеря ми,
която ни беше гид и преводач, ми
обясни, че децата в Германия след
като си поиграят с играчките и им
омръзват, сами ги продават. Тя посегна към една книжка и видя цена
от 11 евро, но детето бе поставило
цена от 3 евро. Когато дъщеря ми
пое книжката в ръце, виждайки,
че тя проявява интерес, хлапето
поправи етикета на 2 евро. Тя
извади парите, детето се поклони,
благодари, взе монетата и я постави в метална касичка. Направих
извода за себе си, че тези деца, с
такова добро възпитание, научени
да ценят вещите и парите, ще израснат достойни граждани, не само
на своята Родина Германия, но и
като граждани на света. Съществува също и практика в интернет
родители да разменят помежду си
играчки, които виждат, че вече не
са интересни за децата им, което
намирам за много практично и
спестовно от страна на германците.
Спомням си, че преди 40 години,
търсих спешно една книга - ”България страна на древни култури”
и къде мислите, че я открих? В

Щ

и пройдохи, или ги мързи да се
трудят е помислено. Има приюти,
които до 9 ч. вечерта приемат този
тип хора, като им осигуряват топла
храна, чисти чаршафи, санитарни
грижи и отопление. Единственото
условие е, че приюта е заключен
до 6 ч. сутринта и не може да
бъде напуснат преди това. Някои
от тези лумпени намират режима
много строг и предпочитат да спят
по пейките в парка или в метрото /
Държавата не е виновна за това/.
Ако се трудите и доходът ви е
по-нисък от определения социален
минимум, социалните власти ви
добавят разликата до определената сума. Ако сте включени в курс за
изучаване на немски език, вие ще
получите безвъзмездна помощ от
така наречената „джоб програма”,
тъй като е ясно, че докато посещавате курса – няма как по същото
време и да работите. Естествено
– строго се следи дали редовно
посещавате занятия. Ако сами
сте си платили курса по немски и
сте новопристигнал чужденец, в
случай че се представите добре на
изпита в края на курса, половината
от сумата, която сте заплатили за
курса, ще ви бъде възстановена от
държавата.
Отношението на немската държава към чужденците е впечатляващо. Още на летището в Берлин
видях две цветнокожи жени на
различни каси. Хора от всякакви
раси могат да бъдат видяни на разнообразни длъжности и професии.
Пощальоните, чистачите в метрото
и боклукчиите обикновено са германци, не се смущават хората да
работят „черна работа“ (защо ли

дателят на Читалищното
настоятелство Даринка
Василева. Защото, първо,
нямахме опит, а второ нямахме и необходимите
финнасови средства".
Първите наченки за културна дейност в селото,
датират от 1876 г. - с наличието на книги в местната църква, по-късно в една
къща в селото имало шкаф
с книги, които хората четяли. А във времето на румънската окупация на Южна
Добруджа до 1940 г., когато
се подписва Крайовската
спогодба, явна културна
дейност не е развивана.
я наричаме „черна“?). Държавата
подсигурява работата и си прибира
данъците и таксите. Всеки чужденец, пристъпвайки границите на
Германия,се чувства добре дошъл.
В много отношения можем да се
поучим от германците, но според
мен най-важното е отношението
към хората, които се трудят. Видях
много улични музиканти, много от
тях пееха и свиреха на професионално ниво. Хората минаваха и
даваха монети от уважение към
труда им. На Александър Плац видях младо, красиво момиче, което
рисуваше с цветни тебешири фигури от античната гръцка митология,
имаше някакъв надпис отстрани.
Попитах дъщеря ми какво означа
това. Отговорът беше „Момичето
ще се омъжва, и събира пари за
сватбата, всеки който иска може
да й помогне”. Сложих две евро в
паничката и ужасно съжалих, че не
съм богат да платя сватбата на това
дете. Хората тук са състрадателни
и помагат на нуждаещите се. Имат
и друга традиция – за „моминското
парти“ преди сватбата, бъдещата
булка, заедно с бъдещите шаферки се обличат еднакво (обикновено
с някакви закачливи мотиви по
дрехите), бъдещата булка слага
воал на главата си, шаферките
носят шапки или панички с надпис
„Дамско парти“ и със смях и добро
настроение обикалят улиците и
събират дарения за партито. Понякога продават малки бутилчици
от 20 мл шнапс с нищожна надценка и поощряват закупилия да
го изпие на момента.
Бях любопитен да видя Берлинската стена, която дълги години разделяше германците и ги
противопоставяше. На Потсдамер
Плац (настоящият бизнес-център
на града) видяхме само няколко
каменни блока, които напомняха
за някогашната мрачна картина разделянето на Берлин на Източен

Тогава всичко започва от
начало, затова и името на
читалището е "Възраждане", а годината - 1940-та,
сочи ясно откога започва
отново развитието на културния живот.
Сградата на читалището
в днешни времена е построена преди 55 години - през
1960 г. От тогава основен
ремонт не е правен, като
изключим възстановяване
на покрива през 80-те години на миналия век, когато
той е горял.
По настоящем в чита-

лището са сформирани
няколко самодейни състави: Женска вокална група
за народни песни, Детски
танцов състав, Клуб за
народни танци, Ансамбъл за
автентичен фолклор "Староселци", Младежки народен
оркестър "Липов цвят",
две детски вокални групи
- "Весели гласчета" и "Слънчеви усмивки" и Кръжок по
рисуване. Тези състави се
ръководят от читалищният
секретар Росица Христова
и библиотекарят Анелия
Ангелова.

ɩɪɟɞɢɪɟɦɨɧɬɚ

ȻɟɪɥɢɧɆɟɦɨɪɢɚɥɧɚɬɚɰɴɪɤɜɚ

и Западен. Снимахме се на Бранденбургската врата. След Втората
световна война този паметник е
бил използван като врата между
Изтока и Запада т.е. като КПП.
Едва с идването на М. Горбачов
се осъществява така жадуваното
обединение на Германия. Посетих
Източен и Западен Берлин, които
днес са просто Берлин – столица
на обединена, цялостна Германия.
Разликата между визията на двете
части на града е била очевидна
преди 20 години. Сега тя почти се
е стопила. Западът, чрез своята
добра инфраструктура, е доказал
своето превъзходство над остатъчните следи от комунизма.
Още първият ден посетихме

полуразрушената Gedаchtniskirche
(Мемориалната Църква), намираща се в центъра на Берлин,
до Зоологическата градина. По
време на Втората световна война
пада бомба и разрушава почти
целия купол на църквата. След
войната, управата на Берлин взема
решение, паметникът да остане
неремонтиран, да напомня за войната. Да не се забравя, че войната е
Разруха и Зло и че нищо поетично
и екзалтиращо няма в нея. Макар и
наполовина запазена, катедралата
се посещава от много туристи,
които се възхищават на изящните
изображения върху фината мозайка, положена с много любов и
на стр. 8
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ОБЩЕСТВО
Футбол

Започва новият
футболен сезон

присъствието на
представители на
всички футболни отбори от област Силистра
бе изтеглен жребият за
1-ви кръг на футболния
шампионат за 2015-2016
година. Отборите по традиция са разделени в 2 групи
- Източна с 12 отбора и
Западна - с 13 отбора.
На запад шампионите от
"Спортист" (Кайнарджа)
започват с домакинство
на традиционно неудобния
съперник - отборът на
Тутракан, а на изток се
очертава и първото голямо
дерби. Още в първия кръг
ще се срещнат финалистът за миналата година
и победител в тази група
- отборът на Любен, който
ще гостува на втория от
миналия шампионат в групата и играл в малкия финал
за 3-4 място - отбора на
Дулово. В Западната група
“новаците” от "Белица" се

В

изправят като домакин в
дерби срещу Калипетрово,
Цар Самуил ще гостува на
Искра, Преславци ще домакинства мач с Айдемир, а
Главиница ще гостува на
Алфатар.
Интересна ще е надпреварата и в двете групи, но
в Западната са представени с отбори 6 от всички
7 общински центрове в област Силистра – Алфатар,
Главиница, Кайнарджа, Ситово, Тутракан и Силистра.
Това ще е и момента да
може да се докажат и кметовете на тези общини кой
как помага за развитието
не само на мъжкия, но и на
детско-юношеския футбол.
По традиция преди двубоите на мъжете се играят и
срещите между юношите
на двата отбора.
Първият кръг на новия
шампионат започва на 29
и 30 август.
“ТГ”

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

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 43/05.08.2015 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Емил Йовчев Раданов и Валентин
Йовчев Раданов, съсобственици на долуописаният
имот е издадена Заповед № РД-04-1042/ 04.08.2015
год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да
възложат изработване на проект:
ПУП – изменение на План за регулация /ПР/ за поземлен имот № 432, УПИ Х- 432 и VIII-432 в кв. 48 от ЗРП
с. Нова Черна, одобрен със Заповед № 44/1991 год. на
ОбНС–Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 44/06.08.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на
територията уведомяваме всички заинтересовани, чe
на 05.08.2015 г. е издадена виза от главния архитект
на Община Тутракан за проект за:
„Увеличаване на капацитета, разширение и реконструкция на силозно стопанство за съхранение
на слънчоглед, инсталация за белене на слънчоглед,
фундамент и метална конструкция за технологично
оборудване, пристройка за операторно надстройка на
лаборатория, 2 /два/ броя пристройки към лаборатория
и навес над кантар.”
Находящ се в: имот № 050244 в землището на с.Нова
Черна, местност „Баир Сартъ”
Визата е издадена на: „БОИЛ” ЕООД, Нова Черна,
представлявано от Боян Радев Банов – управител.
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от
ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 45/07.08.2015 год.

№ 47/07.08.2015 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по
искане на Невзат Руфат Сюлейман, собственик на поземлен имот с идентификатор 73496. 501. 875 по КККР
на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.
02.2008 г. на АГКК гр.София е издадена Заповед № РД04-1076/07.08.2015 год. на Кмета на Община Тутракан
с разрешение да възложи изработване на проект:
ПУП – План за регулация /ПР/ за поземлен имот с
идентификатор 73496.501.875 от Кадастрална карта
на града, одобрена със Заповед №РД-18–6/04.02.2008
год. на АГКК гр.София; в кв. 99 от План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на „Топливо”АД - гр.София, ЕИК 831924394
е издадена Заповед № РД-04-1077/07.08.2015 год. на
Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи
изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на
План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени
имоти с идентификатор 73496. 501. 3813 и идентификатор 73496. 501. 3812 по КККР на гр.Тутракан, одобрена
със Заповед № РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София;
в кв. 51 от План за улична регулация на гр.Тутракан,
одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински
съвет гр.Тутракан, като собственик на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 46/07.08.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 05.08.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект за:
„Жилищна сграда”
Находящ се в: УПИ VI-955, квартал 129 по плана за
застрояване и регулация на гр.Тутракан, одобрен със
Заповед №270/12.04.1976 г.
Идентификатор на имота № 73496.501.955 по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД-18-6/04.02.2008 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Визата е издадена на: Гюлтен Гюнайдън Узун,
гр.Тутракан
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд–Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Главиница
Област Силистра

Съобщение
Община Главиница Ви уведомява, че е открила процедура за възлагане на обществена поръчка по реда
на глава осма "а", във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от
Законa за обществените поръчки с предмет: „"Избор
на проектант за изработване на работен проект за
рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна
общинска пътна мрежа в Община Главиница, обекти:
1. "Път SLS 2025/II-21 Тутракан – Зафирово/Косара
от км 0+000 до км 2+270.00"; 2. "Път SLS 1026/III-235,
Главиница – Зафирово/Сокол – Дичево – Коларово/II –
21 от км 0+000 до км 3+865.00" и 3."Път SLS 3028/
III-235 Подлес – Главиница – СУПЦ – 0+000 до 0+950.00"
за кандидатстване на Община Главиница по програми, финансирани със средства от европейския и/или
националния бюджет и последващо осъществяване
на авторски надзор при изпълнението строителномонтажните работи".
Заинтересованите лица могат да се запознаят и
получат пълния пакет на документация за участие на
интернет-страницата на Възложителя – „Профил на
купувача”- http://sop.bg/glavinitsa-177/

13.08.2015 г.

Община Главиница
Област Силистра

Обявява
Публичен търг с явно наддаванe за
продажбата на общински имоти:
- Урегулиран поземлен имот УПИ XVI-306 в кв.19 с
площ 1531 кв.м. по плана на с.Суходол, общ.Главиница в размер на 3 258,00 лв. без ДДС, / 3909,60 лв. с
ДДС/, като купувачът следва да заплати и разноски
по сделката в размер на 75,00 лв. Данъчната оценка
на имота е 3 049,80 лв., съгласно удостоверение №
6902001042/18.06.2015г. от отдел «МДТ» при община
Главиница;
Търгът да се проведе на 11.09.2015 г. от 14:00 ч. в
заседателната зала на община Главиница – IV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната
тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка
на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до
16,00 часа 10.09.2015 г.
Тръжната документация се получава от Център
за информация и услуги на Община Главиница, етаж
I, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на
10,00 лв. , платими в брой в касата на общината до
16:00 ч. на 10.09.2015 г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден,
след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16:00ч. на
10.09.2015 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се
проведе на 18.09.2015 г. на същото място и при същите условия.
Допълнителна информация на тел. 086362128

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
ходим и да говорим, а после
- Знаеш ли какво прави пита, защо слагат парите
искат от нас да седим и циганинът на компютъра? в ковчега. Те му разказали
мълчим...
- Не, какво прави?
за завещанието, той поми- Как какво, бе? Рови в слил малко и казал:
В магазина:
кошчето.
- А защо не му напишете
- Бих искала да купя риза
чек?
за рождения ден на баща ми.
Починал един много бо- Каква да бъде, госпо- гат евреин. В завещанието
Дядо Мраз отишъл в Сожице, като тази на гос- пишело, че не оставя нищо малия и пита децата:
подина?
нито на жена си, нито на
- Слушкахте ли тази го- Не, предпочитам чис- сина си, а че иска парите дина, мили деца?
та...
да бъдат погребани с него.
- Даааааааааа!
Жената и сина плачат и
- А папкахте ли тази
Един човек си купил чис- слагат парите в ковчега, година,деца?
то нова кола и вози гадже- когато идват техен по- Нееееееееееее...
то си в нея. Спира го един знат – също евреин. Той ги
- Тогава няма подаръци!
негов приятел и го пита:
- Колко харчи?
А човекът погледнал гаТърся
джето си и вика:
Търся под наем малък апартамент или
- 50 лева в час.

Един отива на гости на
приятел, с когото не са се
виждали от много години.
Влиза в къщата и приятелят го посреща заедно с 12
деца, всичките негови.
- Голямо семейство имаш!
Сигурно много се обичате?
- Ами... не мога да я гледам жена ми, изобщо не се
понасяме.
- Докторе, нещо не съм
- Тогава защо имате тол- добре! Ще може ли да ми
кова деца?
направите изследвания?
- Нарочно, да мога да се
- Разбира се - казва докскрия в тълпата.
торът. - Изчакайте тук.
След време лекарят се
Професор към студент- връща и държи изследваника по време на изпит във ята: - Господине, във вас се
факултета по класически и заражда живот!
нови филологии:
- Но, докторе! Аз съм
- Колежке, Вие с какъв мъж!?!
език сте?
- Е, мъже, жени, то глиЖелаейки на всяка цена стите не подбират!
да вземе изпита си, тя
отговорила:
Програмист звъни в биб- С грапав, г-н професор! лиотеката: - Здравейте,
Ваня там ли е?
Говорят си две деца:
- Тя е в архива.
- Все пак родителите са
- Разархивирайте я, моля.
странни хора..
Трябва ми спешно!
- Защо?
- В началото ни учат да
Двама си говорят:

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

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

Съпруг се прибира порано от командировка и
заварва жена си в спалнята
с най-добрия му приятел.
Без колебание и грам закъснение той извадил личното
си оръжие и застрелял
любовника. Жената се разкрещяла: - Идиот такъв!
Ако продължаваш така, без
приятели ще останеш!
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Берлин през моя поглед
(един опит за пътепис „с елементи на разсъждение“)
от стр. 5 то не са били даже родени? Никой
вече не използва думата „Fuhrer“
(макар, че това означава просто
„лидер, водач“, вместо това казват „Anfuhrer“, смисълът е почти
същия) и никой вече не си кръщава
детето Адолф. Тежко си изживяват
вината германците, а у нас на
колцина хрумва да се срамуват от
зверствата на бащите и дядовците
ни по време на комунизма?
Винаги на света е имало бедни
и богати. Няма да се спирам на
това, защо едните са бедни, а
другите – богати. Причините са
много. Не е възможно всички
хора да са богати, както не е
възможно всички хора да са
бедни. Изкуството да се живее се
състои в това, да има търпимост
при съжителството.
Когато един човек в Германия
стане богат, близките му се рад-

търпение. Германците са извлекли
поука от историята, убеден съм,
че няма да допуснат в своята
история вече да има война. Не и
започната от тях. Има три думи,
които са непрепоръчителни за
употреба на висок глас по улиците:
национализъм, фашизъм и Хитлер.
Когато дъщеря ми искаше да каже
нещо за Хитлер – винаги казваше:
„Онзи, дето не му споменаваме
името“. Това не е поради някаква
забрана, а защото голяма част от
младото поколение продължава да
живее с чувство за вина, поради
стореното от германците преди
няколко поколения. Излишно е да
дочуват коментари от чужденци
по темата, бездруго срамът им е
(според мен) неоснователен – с
какво са виновни тези млади хора
за стореното от предците им, кога-

ват за него, защото той, бидейки
богат, внася данъци и създава
работа за хората. Когато в България някой стане богат всички му
завиждат и от това не се получава
нищо добро. Искам да приключа
с една констатация, с която вярвам, че всички ще се съгласите.
Франция, Испания и Англия бяха
сполетени от атентати. Германия
е подмината, заради мъдрата
политика на Ангела Меркел.
Всеки човек дошъл с маслинена
клонка на мира в ръка е добре
приет и се чувства като у дома
си. Понятието криза тук не е познато. Немците са създали една
добре движеща се държавна
машина - факт, от който можем
да се поучим.
Георги ВАСИЛЕВ
Берлин – Тутракан
20-25.06.2015 г.

ȻɟɪɥɢɧȺɥɟɤɫɚɧɞɟɪɩɥɚɰ
ɒɚɞɪɚɜɚɧɴɬɧɚɇɟɩɬɭɧ

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

ɉɨɬɫɞɚɦɟɪɩɥɚɰɜɥɹɜɨɫɟɜɢɠɞɚɬɱɚɫɬɢɨɬȻɟɪɥɢɧɫɤɚɬɚɫɬɟɧɚ

Тутракан, на ул. "Трансмариска" 25, в
съседство с баничарница "При Дидо"!

P.S. Преди 1989 г. направих
опит да отида на екскурзия в
чужбина. ДС и другарите от БКП
не ми разрешиха. Покрай всички
недостатъци, които има т.нар. демокрация, хубавото е, че можем
да пътуваме свободно по света.
Отидох, видях и съм очарован
от това, което видях. Време е
да се научим да живеем и да
общуваме, както правят хората
в цивилизованите държави. Ако
продължаваме да се делим на
Такива и Онакива, и вечно да
ни е виновен Този и Онзи, а не
виждаме собствените си грешки и
пропуски, ще бъдем на опашката
в класацията с другите държави
по стандарт на живот.
Написах горното с много любов
към моите съотечественици и с
надеждата нещата в нашата страна да тръгнат в правилна посока.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

16 август - Иван КАРАИВАНОВ, Изпълнител-огняр, Община Тутракан
16 август - Елена АНГЕЛОВА, Домакин, Пенсионерски клуб-Тутракан
19 август - Румяна КАРАИВАНОВА, Ст.спец. "Хуманитарни дейности",
Община Тутракан
20 август - Зюбейде НАСУФ, Директор на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",
с. Сокол, община Главиница
21 август - Анастасия ЯКОВА, гр. Тутракан
22 август - Соня ЗЛАТАРОВА, Директор на СОУ "Йордан Йовков",
Тутракан
23 август - Петко ПЕТКОВ, Общински съветник от БСП, ОбС-Главиница
24 август - Нури МУТИШ, Регионален представител на "Пионер Семена
България", Ротари Клуб Тутракан
24 август - Ерджан РАШИД, Кмет на с. Листец, община Главиница
24 август - Николинка БЪЧВАРОВА, ФТС "Детелини", НЧ "Н.Й.Вапцаров",

25 август - Диляра ИБРЯМ, ДГФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров"
Тутракан
26 август - Росица ТОДОРОВА, Гл.счетоводител, Управление "Образование", Община Главиница
26 август - Виктория СЪБЕВА, ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан
26 август - Николинка ПЕТРОВА, Домакин, Пенсионерски клуб-с.
Варненци
29 август - Валентин ПРОДАНОВ, Ст.спец., Община Главиница
31 август - Марияна ГЕОРГИЕВА - Мл.експерт "Управление проекти",
Община Тутракан

15 август - Успение на Пресвета Богородица
Имен ден празнуват: Мария, Мара, Мариан, Мариана, Мариян, Марияна, Маша, Мика, Мира, Преслав, Преслава

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

ɬɟɥ
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