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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 39

Година LIV

8 - 14 октомври 2015 г.

Цена 0.60 лв.

На 11 октомври (неделя) в 10:00 ч.:

Цветан Цветанов ще
представи кандидатите
на ГЕРБ-Тутракан
ПП ГЕРБ-Тутракан отправя покана към гражданите за предизборна среща
с участието на Зам.-председателя на ПП ГЕРБ и Председател на
Предизборния щаб Цветан ЦВЕТАНОВ, която ще се проведе
на 11 октомври (неделя) от 10:00 часа в зрителната зала на
НЧ "Н.Й.Вапцаров" в Тутракан.
На срещата ще бъдат представени кандидатите за кметове
и общински съветници от ПП ГЕРБ. Трио "Сопрано" ще са наши гости!

Позитивни! Ние сме ГЕРБ!
Гласувайте на 25 октомври 2015 г. с №6, за да създадем
Еднопартийно, Конструктивно и Толерантно управление
на Община Тутракан!

Заповядайте!

12 октомври Ден на българската община
ȼɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨɧɚȾɟɧɹɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɨɛɳɢɧɚɨɬɩɪɚɜɹɦɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɤɴɦɜɫɢɱɤɢɚɧɝɚɠɢɪɚɧɢɫɢɡɞɢɝɚɧɟɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɬɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ȼɢɫɨɤɨɨɰɟɧɹɜɚɦɟɪɨɥɹɬɚɤɨɹɬɨɢɝɪɚɟɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɨɛɳɢɧɚɜɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨɫɬɢɦɭɥɢɪɚɣɤɢɚɤɬɢɜɧɨɬɨɭɱɚɫɬɢɟɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɜɩɪɨɰɟɫɢɬɟɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɉɨɠɟɥɚɜɚɦɧɚɜɫɢɱɤɢɛɢɜɲɢɢɧɚɫɬɨɹɳɢɨɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɧɚɤɦɟɬɨɜɟɬɟɧɚɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɜɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɢɡɜɟɧɚɬɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɳɢɭɫɩɟɲɧɨɬɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟɧɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟɡɞɪɚɜɟɫɢɥɚɢɜɨɥɹɡɚ
ɢɡɞɢɝɚɧɟɩɪɨɫɩɟɪɢɬɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
В.и.д. Кмет на община Тутракан: Милен МАРИНОВ

Съставите на
СИК в община
Тутракан за
произвеждане
на местните
избори и за
националния
референдум
на 25.10.2015 г.
на стр. 6

Честит празник!
По повод наближаващия празник - Деня на
българската община, който ще
отбележим на 12 октомври, пожелавам
на всички служители от Община Главиница, на
общинските съветници и кметовете да вървите
уверено напред, да чертаете амбициозно
перспективите и да приемате
новите предизвикателства.
Бъдете последователни и обединени в идеите си!
От сърце пожелавам на всички здраве и лично щастие и сили, за да са успешни всички добри начинания!
В.и.д. Кмет на община Главиница: Д-р Кенан ДУРАН

Басейн "Локомотив" в Русе
набира персонал за длъжността Сервитьор
Заведението се намира на до бившият стадион "Локомотив", на ул "Цветница".
Предлагаме Ви:
- Стартова заплата от 500,00 лв. /в зависимост от
опита и квалификацията Ви/
- Персонален бакшиш
- Допълнителни бонуси за коректност и лично отношение към работата
- Осигуряваме квартира
- Може да разчитате на доказани във времето професионализъм и коректност към нашите служители.
Нашите изисквания:
- Опит на позицията
- Умения за работа в екип - Организираност, отговорност и прецизност в работата
- Мотивирано и професионално отношение към задълженията и колегите
Моля, кандидатствайте по обявата като ни изпратите актуално CV и снимка.
Всички автобиографии ще бъдат разглеждани при
пълна конфиденциалност. Ще се свържем чрез ел.поща
/e-mail/ или по телефон, само с одобрените за интервю
кандидати. Благодарим Ви за интереса!
Допълнителна информация на тел.0887 424 513
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8 - 14.10.2015 г.

И ловец съм, и рибар съм...

НОВИНИ
ɄɈɇɋɍɅɌȺɐɂəɁȺɉɈȾȼɂɀɇȺɋȿɄɐɂɈɇɇȺɄɈɆɂɋɂə
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɬɟɩɚɪɬɢɢɢɤɨɚɥɢɰɢɢɨɬ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɞɨɯɚ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɹɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɬɝɡɚɫɴɫɬɚɜɚɧɚɉɋɂɄɡɚɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɧɟɧɚɢɡɛɨɪɢɡɚɨɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɰɢɢɡɚɤɦɟɬɨɜɟɢɡɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɧɚ  ɝ Ɏɨɪɦɢɪɚɧɢ ɫɚ
ɞɜɟɩɨɞɜɢɠɧɢɫɟɤɰɢɢɟɞɧɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢɟɞɧɚɡɚɫɟɥɚɬɚ
ɌȺɌəɇȺȾɈɇɑȿȼȺɇȺɉɊȿȾɂɁȻɈɊɇȺɋɊȿɓȺȼɌɍɌɊȺɄȺɇ
ɇɚɨɤɬɨɦɜɪɢɝ ɩɟɬɴɤ ɨɬɱɜɡɚɥɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɚɫɪɟɳɚ
ɫɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɉɉȾɜɢɠɟɧɢɟɌɚɬɹɧɚȾɨɧɱɟɜɚ
ɈȻɓȿɋɌȼȿɇȺɉɈɊɔɑɄȺɇȺɈȻɓɂɇȺɌɍɌɊȺɄȺɇ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɧɮɨɪɦɢɪɚɱɟɟɨɬɤɪɢɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɩɨɪɴɱɤɚɫɩɪɟɞɦɟɬɊɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɫɨɮɬɭɟɪɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɢɢɧɬɟɪɮɟɣɫɡɚɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɟɧɞɢɧɚɦɢɱɟɧ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɜɢɪɬɭɚɥɟɧɦɭɡɟɣɫɛɚɡɚ
ɞɚɧɧɢɡɚɞɢɝɢɬɚɥɧɨɤɨɧɜɟɪɬɢɪɚɧɢɤɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɬɢɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɱɥɚɥɬɨɬɁɈɉ
Ɉɛɹɜɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɬɚ ɩɨɪɴɱɤɚ ɟ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɨ
ɜ Ɋɟɝɢɫɬɴɪɚ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɩɨɪɴɱɤɢ ɧɚ Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚ ɡɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɩɨɪɴɱɤɢɧɚɝȼɴɡɥɨɠɢɬɟɥɹɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɩɴɥɟɧɞɨɫɬɴɩɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɬɚɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɪɚɡɞɟɥɉɪɨɮɢɥɧɚɤɭɩɭɜɚɱɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɉɮɟɪɬɢ ɫɟ ɩɨɞɚɜɚɬ ɜ ɡɚɩɟɱɚɬɚɧ ɧɟɩɪɨɡɪɚɱɟɧ ɩɥɢɤ ɜ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚɞɨ
ɱɧɚɝɜɤɥ
ɉɊȿȾɋɌɈəɌɉɊɂȿɆɇɂɁȺɋɔȼȿɌɂȼɁȿɆȿȾȿɅɂȿɌɈ
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) проведе
три изнесени приемни в област Силистра през месец октомври. Приемните се осъществиха в селата Ситово и Кайнарджа, а в с. Смилец
предстои на 15 октомври.
До края на годината НССЗ ще проведе още 11 приемни в областта
през месец ноември и 5 през декември вкл. в Тутракан и Главиница,
за което ще информираме допълнително.
ɌȿɈɊɂəɌȺɁȺɒɈɎɖɈɊɋɄȺɄɇɂɀɄȺɋɌȺȻɅȿɌ
ɂɡɩɢɬɢɬɟɩɨɬɟɨɪɢɹɡɚɲɨɮɶɨɪɫɤɚɤɧɢɠɤɚɳɟɫɟɩɪɚɜɹɬ
ɫɚɦɨɫɬɚɛɥɟɬɢɫɴɨɛɳɚɜɚɬɨɬɩɪɟɫɰɟɧɬɴɪɚɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɬɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ
ɫɴɨɛɳɟɧɢɹɬɚɂȺȺɜɬɨɦɨɛɢɥɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɟɫɴɡɞɚɥɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɡɚɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɫɟɩɨɫɨɱɜɚɜɫɴɨɛɳɟɧɢɟɬɨ
ɈɌɈɄɌɈɆȼɊɂɁȺɉɈɑȼȺɂɁɉɅȺɓȺɇȿɌɈɇȺ
ɉɈɆɈɓɂɁȺɀɂȼɈɌɇɈȼɔȾɂ
Около 40 лева ще е ставката по преходната национална помощ,
обвързана с производството за 2015 година на глава животно за овце
майки и кози майки. По схемата за обвързано подпомагане от 10 до
49 овце майки и кози майки ставката е 88,79 лв. за глава животно.
От тях 62,15 лв. се очаква да бъдат платени между 16 и 22 октомври,
а останалата сума – през декември. По схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол
ставката е 67,84 лв. на глава животно, от които 47,49 лв. ще се платят
през октомври, а 20,35 лв. през декември.
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
ɄɨɦɢɧɧɚɠɢɥɢɳɟɧɛɥɨɤɜɌɭɬɪɚɤɚɧɟɝɨɪɹɥɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɋɢɝɧɚɥɴɬɟɩɨɥɭɱɟɧɜɱɚɫɚɈɝɧɟɛɨɪɰɢɫɚɡɚɝɚɫɢɥɢ
ɩɨɠɚɪɚɧɹɦɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢ

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

СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация Тутракан информира, че
със заповед №РД-04-1267/05.10.2015 г. на кмета на
Община Тутракан, са образувани две подвижни избирателни секции на територията на община Тутракан,
една за гр. Тутракан и една за селата от община Тутракан, за гласуване на избиратели с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражнят избирателното
си право в изборното помещение.
Избиратели желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до
04.10.2015 г., могат да подадат заявление до кмета
на общината/ кметството/кметския наместник не
по-късно от 19 октомври 2015 г. за включване в избирателния списък за гласуване с ПСИК.
Избиратели могат да бъдат включени в ПСИК по
настоящ адрес, ако са подали заявление в срок до 10
октомври 2015 г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
Община Тутракан съобщава, че е определена секция
№ 706 – Закусвалня, ул. „Силистра”, № 48 А, за гласуване
на избиратели с увредено зрение или със затруднения в
придвижването на територията на Община Тутракан.
За помощ в изборния ден горепосочените лица могат
да се обърнат за справки на тел. 0866/60621 или на
адрес: гр. Тутракан – Общинска администрация, ул.
„Трансмариска” № 31, ет. 2, стая № 1

Ловният сезон е открит, светлоотразителни
дрехи и шапки задължителни за ловджиите
Л

овният сезон за местен дребен дивеч бе
открит в съботния 3
октомври 2015 г., от тази
дата е разрешен уловът на
зайци и водоплаващи птици
и груповият улов на дива
свиня.
Според Закона за лова и
опазване на дивеча, този
вид лов започва през първата събота на октомври
и продължава до втората
неделя на месец януари - за
свободните територии.
За оградените площи продължава до последния ден

на февруари следващата
година - това съобщават
от пресцентъра на Министерството на земеделието
и храните.
Групово и индивидуално
ловуване на дребен местен
дивеч е позволено само в
събота и неделя и в дните,
обявени за официални празници. Отстрелът на водоплаващи птици след 1 януари
пък ще е възможен и в сряда
включително. Груповото
ловуване се извършва само
през деня - един час преди
изгрева и един час след за-

леза на слънцето.
Изпълнителна агенция по
горите (ИАГ) напомня, че
ловното оръжие е лично и
не се предоставя на никого, дори на правоспособни
ловци. При използване на
гладкостенно /гладкоцевно/
оръжие по време на групов
лов на дива свиня се забранява използването на сачми
с диаметър над 6 мм. Разрешена е употребата само
на боеприпаси тип "куршум".
Задължителен е инструктажът преди лов, посочват
от горската агенция. Преди

започване на ловния излет
ръководителят на дружинката проверява наличието на
ловен билет, членска карта
и документа за носене на
ловно оръжие и попълва разрешително за лов, напомнят
още от ИАГ.
На санкция подлежат ловци, които не са екипирани
с шапка или облекло с ярък
сигнален цвят при групов
лов на дива свиня и на дребен дивеч. Забранена е употребата на алкохол преди и
по време на лов.
“ТГ”

Обществена трапезария осигурява храна на
80 нуждаещи се лица в община Тутракан
оциалната услуга
„Обществена трапезария” стартира
от 1 октомври т. г. на
територията на община
Тутракан.
Обществената трапезария предлага безплатна
топла храна за обяд на
80 жители от общината
в затруднено социално
и физическо положение,

С

отговарящи на няколко
критерии: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията
на чл.9 от Правилника за
прилагане на Закона за
социално подпомагане;
лица с доказана липса на
доходи и близки, които
да се грижат за тях и
самотно живеещи лица и
семейства, получаващи

Мотокрос
"Главиница-2015"
а 11-та поредна година на трасето край
Главиница ще си дадат среща най-добрите
състезатели по мотокрос
от България.
Събитието ще се проведе на 10 и 11 октомври.
Съботният ден е предвиден
за свободни тренировки, а
същинското състезание ще
се проведе в неделя, като
първият старт е в 10:00
часа.
Организаторите са предвидили реновиране на трасето, прекарване на ток в
падока, мивки за моторите
и още много изненади.
Наградният фонд се състои от предметни и парични награди. За първи път
ще се раздават награди за

З

най-бързо стартиралите
(Neracom Holeshot).
Трасето се характеризира с 100% видимост и
много голям кетъринг, който може да задоволи и найпретенциозните зрители.
Очаква се масирано участие на професионалисти и
любители, поради факта,
че състезанието се е превърнало в дългогодишна
традиция. Участниците ще
бъдат разделени в 5 класа
(според кубатурата на мотоциклетите и възрастта
на състезателите). Заповядайте на най-голямото
мото събитие в област
Силистра.
Шоуто е гарантирано,
категорични са организа“ТГ”
торите!

минимални пенсии (пенсии
за осигурителен стаж и
възраст, пенсии за инвалидност, наследствени
пенсии, пенсии, несвързани
с трудова дейност).
Потребителите на новата социална услуга са
определени след проучване
от комисия с участието
на специалисти от Община Тутракан и Дирекция

“Социално подпомагане”
– Тутракан.
Социалната услуга ще
се извършва от фирма „Ню
Проджектс Консулт" и се
финансира от Министерството на труда и социалната политика - Фонд
“Социална закрила”.
Обществената трапезария ще действа до края
“ТГ”
на годината.

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:
общински недвижим имот: Помещение с площ 15 кв.м., обособена
част от сграда „Старо училище”, находяща се в с.Падина, община
Главиница. Помещението обект на търга да се ползва съобразно
предназначението му за млекосъбирателен пункт.
Търгът да се проведе на 05.11.2015 г. от 14.00 часа в заседателната
зала на Общината – IV етаж.
Първоначална месечна наемна цена – 48,00 лв. (3,20лв./кв.м.)
Наемната цена се заплаща до 5-то число на текущия месец в брой
в касата на Община Главиница. Депозитът за участие в търга в размер
на 57,00 лв. се внася с платежно нареждане по сметка на община
Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16:00 часа 04.11.2015 г.
Цената на комплект тръжна документация в размер на 10,00 лв.
се заплаща в касата на общината до 16:00 часа на 04.11.2015 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 04.11.2015 г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16:00 часа
на 04.11.2015 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на
12.11.2015 г. при същите условия.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 5 октомври 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
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в
малък и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство- средно обр., сътрудник в малък и
среден бизнес
2 продавачи, закуски и напитки – средно обр.
- За обучение по време на работа
1 дърводелец мебелист – основно обр.
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна
грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно
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.
1 машинен оператор, банциг, основно обр.
Други СРМ към деня:

1 транжор – основно образование
2 чистачи/хигиенисти – няма изисквания за заемане
1 началник на смяна – средно образование, италиански и/или
английски език
4 машинни оператори, производство на пластмасови изделия
– основно образование
1 стругар – средно образование, умения за работа с универсални стругове
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 акушерка – висше образование по специалността
1 водач на селскостопански машини – кат. Ткт, основно образование
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия –
средно образование
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 готвачи – основно образование
4 общи работници – няма изисквания за заемане
2 сервитьори – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща
медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ
***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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Мениджър на
дентална практика
очно на Световния ден на
усмивката станаха известни отличените в шестото
издание на конкурса "Мениджър
на дентална практика". Конкурсът
се организира, за да подкрепи
стремежа за модерно развитие на
денталните практики и да отличи
уменията на лекарите по дентална
медицина да управляват добре
това развитие.
През миналата година носител
на Голямата награда „Мениджър
на дентална практика“ стана тутраканският стоматолог д-р Юрий
Василев, което му донесе и привилегията да връчи наградата и статуетката „Феникс“ на тазгодишните
победители - д-р Радослав Таков и
д-р Станимир Банчев от Дентален
кабинет „РТВ Dental” в русенското
село Телиш. В мотивите си, журито изтъкна предприемчивостта и
смелостта на екипа да направят

Т

Близо 5500 лв. измъкнаха
само за ден телефонни измамници
от доверчиви силистренки

сериозни инвестиции в този регион
на страната, в полза на местното
население. Извършен е ремонт,
обновяване, постигане на съвременен интериор на съществуващата
база. Закупено е модерно дентално
оборудване, ортопантомограф и
др. „Очертана е реалната границата
между държавното здравеопазване и частното. И е премината”
– подчертава още в мотивите си
журито. Изразена бе увереност, че
повече зъболекари ще последват
примера на д-р Радослав Таков и
д-р Станимир Банчев.
На церемонията също така бяха
отличени още дентални клиники и
кабинети от цялата страна.
Организатори на конкурса „Мениджър на дентална практика” са
Асоциацията на денталните мениджъри в България, Асоциацията на
денталните дилъри в България и в.
“ТГ”
„Стоматологичен свят”.

Бъдете изключително предпазливи към телефонни обаждания с
искане на пари - за пореден път
апелира полицията

За изкупната кампания на тютюна
едем фирми проявяват
интерес към изкупната кампания на двете
сортови групи тютюн “Кабакулак” и “Бърлей” в Североизточна България, това
съобщи председателят на
националната асоциация на
тютюнопроизводителите
в България Цветан Филев.
Три от тях са български,
а останалите са гръцки и
американски, уточни Фи-

С

лев. Кампанията се очаква
да стартира в началото
на ноември. В края на този
месец в региона ще се проведат информационните
срещи-семинари със земеделските производители.
На тях ще присъстват и
представители на асоциацията и търговци, уточни
Филев. Ще бъдат разяснени
промените, които в момента се залагат в Закона за

тютюна и тютюневите
изделия. Стопаните ще бъдат информирани за предстоящата изкупна кампания и за ценообразуването.
На 27 октомври от 10:00
часа в община Каолиново
ще бъде първата срещасеминар със стопаните
от района, а по-късно и в
община Дулово.
На 28 октомври семинари
ще има и в общините Гла-

виница, Тутракан и Сливо
поле.
На 17 октомври екип на
асоциацията ще присъства
на годишно общо събрание
на Международната организация на тютюнопроизводителите ITGA, която
ще се проведе в Мадрид. На
него ще присъстват представители от 25 държави,
сред които САЩ, Бразилия,
Китай, Индия, Виетнам и
други.
“ТГ”

Ⱦɜɟɜɴɡɪɚɫɬɧɢɠɟɧɢɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚɫɚɫɬɚɧɚɥɢɠɟɪɬɜɢɧɚ
ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɢɡɦɚɦɧɢɰɢɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢȼɴɩɪɟɤɢɩɨɫɬɨɹɧɧɢɬɟ
ɩɪɢɡɢɜɢɡɚɩɨɜɢɲɟɧɨɜɧɢɦɚɧɢɟɤɴɦɬɟɥɟɮɨɧɧɢɨɛɚɠɞɚɧɢɹ
ɫɢɫɤɚɧɟɧɚɩɚɪɢɬɟɫɚɫɟɞɨɜɟɪɢɥɢɧɚɱɭɬɨɬɨɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɪɚɡɞɟɥɹɣɤɢɫɟɫɴɫɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢɩɚɪɢɱɧɢɫɭɦɢ
ɉɪɢɩɴɪɜɢɹɫɥɭɱɚɣɝɨɞɢɲɧɚɠɟɧɚɩɨɥɭɱɢɥɚɨɛɚɠɞɚɧɟ
ɨɬɢɡɦɚɦɧɢɤɩɪɟɞɫɬɚɜɹɳɫɟɡɚɩɥɟɦɟɧɧɢɤɚɣɤɨɣɬɨɣɫɴɨɛɳɢɥɱɟɢɡɩɪɚɳɚɤɨɥɟɬɨɬɱɭɠɛɢɧɚɫɴɫɫɭɦɚɬɚɨɬɥɜ
ɉɨɦɨɥɢɥɹɞɚɩɨɥɭɱɢɤɨɥɟɬɚɤɚɬɨɡɚɩɥɚɬɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɬɚ
ɬɚɤɫɚɨɬɥɜɉɨɤɴɫɧɨɠɟɧɚɬɚɛɢɥɚɩɨɫɟɬɟɧɚɨɬɤɭɪɢɟɪ ɤɨɣɬɨ ɞɨɫɬɚɜɢɥ ɩɪɚɬɤɚɬɚ ɫɪɟɳɭ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɚɬɚ ɬɚɤɫɚ
Ɉɤɚɡɚɥɨɫɟɱɟɤɨɥɟɬɴɬɫɴɞɴɪɠɚɫɬɚɪɢɜɟɫɬɧɢɰɢ
Ⱦɪɭɝɚɝɨɞɢɲɧɚɫɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɩɪɢɟɥɚɡɚɢɫɬɢɧɚɨɛɚɠɞɚɧɟɜɤɨɟɬɨɣɛɢɥɨɫɴɨɛɳɟɧɨɱɟɜɧɭɤɴɬɣɟɜɛɨɥɧɢɰɚɜ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɢɡɢɫɤɜɚɳɨɩɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚɠɢɜɨɬɨɫɩɚɫɹɜɚɳɚɜɚɤɫɢɧɚɉɨɜɹɪɜɚɥɚɜɱɭɬɨɬɨɠɟɧɚɬɚɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨ
ɩɪɟɞɚɥɚ ɧɚÄɫɚɧɢɬɚɪ´ɤɨɣɬɨɹɩɨɫɟɬɢɥɜɞɨɦɚɣɫɭɦɚɬɚ
ɨɬɟɜɪɨ
Ɂɚ ɩɨɪɟɞɟɧ ɩɴɬ ɩɨɥɢɰɢɹɬɚ ɫɟ ɨɛɪɴɳɚ ɤɴɦ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ Ȼɴɞɟɬɟ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɩɪɟɞɩɚɡɥɢɜɢ ɤɴɦ ɨɛɚɠɞɚɧɢɹ
ɜ ɤɨɢɬɨ ɜɢ ɢɫɤɚɬ ɩɚɪɢ ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɢ ɫɚ ɫɰɟɧɚɪɢɢɬɟ ɡɚ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟ ɨɬ ɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɫɥɟɞ ɩɴɬɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɫɴɫɡɚɝɢɧɚɥɧɭɠɞɚɨɬɫɩɟɲɧɨ
ɫɤɴɩɨɫɬɪɭɜɚɳɨɥɟɱɟɧɢɟɢɡɝɨɞɧɚɬɴɪɝɨɜɫɤɚɫɞɟɥɤɚɤɨɥɟɬɨɬ
ɱɭɠɛɢɧɚɫɴɞɴɪɠɚɳɝɨɥɹɦɚɩɚɪɢɱɧɚɫɭɦɚɂɡɦɚɦɧɢɰɢɬɟɫɚ
ɧɚɯɨɞɱɢɜɢɢɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɧɢ±ɡɚɬɨɜɚɫɚɜɴɡɦɨɠɧɢɢɞɪɭɝɢ
ɩɪɟɫɬɴɩɧɢɫɰɟɧɚɪɢɢ
ɇɟ ɞɚɜɚɣɬɟ ɩɚɪɢ ɧɚ ɧɟɩɨɡɧɚɬɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɤɚɤɜɨ ɜɢ
ɤɚɡɜɚɬɢɡɚɤɚɤɜɢɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬɉɪɟɞɢɞɚɩɪɟɞɩɪɢɟɦɟɬɟ
ɤɚɤɜɨɬɨɢɞɚɛɢɥɨɫɜɴɪɠɟɬɟɫɟɫɛɥɢɡɤɢɬɟɫɢɢɥɢɫɩɨɥɢɰɢɹɬɚɧɚɬɟɥ

Екскурзия с красота, емоции
и екстремни преживявания
Продължение от бр.38
Анастасия ЯКОВА
отегляме към Западни
Родопи преминавайки през Асеновград,
прочут с изработката на
оригинални сватбени рокли
и абитуриентски костюми,
които видяхме на витрини
в центъра му.
Околността е известна
още и с виното – мавруд. Легендата говори, че е имало
период, когато е било забранено производството на
вино. Една жена се грижила
за болен младеж. Хранила го
само с хляб и вино мавруд.
Той израснал як, висок и силен. После разказал как го е
хранила жената и от тогава
разрешили отглеждането и
произвеждането на виното.
Първата историческа
спирка бе прочутата Асенова крепост. Екскурзоводката ни разказа, че тя
свързва Тракия и Беломорието. Построена е през
V век от траките върху
скалистия бряг на р. Асеница. Наречена е била Петрич, което означава камък.
Предназначението й било да
бъде камбанария и наблюдателница. Бранила е и входа
на града. По-късно е била
владение на византийците.
При похода на кръстоносците преминава в техни ръце.
През 1232 г. я завладява цар
Иван Асен и оттогава носи
името Асенова крепост. Той
преустройва града, който
наименуват пак на негово
име. По-късно турците разрушават крепостната стена и църквата, но тъй като
е била светиня, българите я
възстановяват. Разрушение

Тъй като бяхме на посещение в почивните дни,
манастирът беше изпълнен
с посетители. В църквата
„Успение Богородично” се
провеждаше кръщене на
здраво момченце. Запалихме
свещи и поехме по трудния
път към прочутата Кръстова гора. Поради своята
святост и мистика тя
привлича огромен брой посетители.
Да, както бяхме чували,
пътят бе много труден! Макар и добре асфалтиран той
криволичеше над стръмните

П

е имало и от чирпанското
земетресение през април
1928 г.
Крепостта е била на два
етажа с 11 жилища и църква. Тя е построена на труднодостъпно место с цел
съхранение от набези. Нарича се „Света Богородица
Петричка”. Действаща е,
запазени са само част от
стенописите. Гледката от
най-високата част е панорамна и красива.
Нашата екскурзия продължи до Бачковския манастир.
Манастирът е втори по
големина в България след
Рилския манастир, с обширен двор с няколко сгради.
Бачково се развива първоначално като център на
грузинското монашество.
Към края на XI в. там се оф-

ормя книжовна школа. Чрез
преводаческата дейност на
работещите в манастира
книжовници, се осъществяват връзките на средновековна Грузия с Византия.
От това време са съхранени
две важни сгради - костницата и църквата "Св. Архангели", както и иконата
на Богородица, чийто стар
сребърен обков бил дарен
през 1311 г. от грузинците
Атанасий и Окропир.
В 1605 г. Партений издига църквата „Успение
Богородично“ (1604) и трапезарията в територията
на манастира. До 1894 г.
манастирът е бил византийски, но след прошение
остава под закрилата на
Цариградската патриаршия
и съответно български.

урви и дивите планински
реки, миещи камъни, дървета и храсти. Страшното
идваше преди всичко от
изключително тесния път.
Все още преживяванията
от скорошния празник на
манастира – 14 септември,
привличаше многобройни
посетители. Автобусът
ни пъплеше с 10-20 км/ч.,

изчакваше насрещните коли
да се върнат обратно и да
ни осигурят път. Хубавото
време допринесе да запазим
настроение и да стигнем
до целта - „Родопската

Света гора“. Известна е с
намиращото се в нея християнско светилище на връх
„Кръста“, което е основен
християнски поклоннически
център с международна известност.
Наименованието на манастирския комплекс е „Кръстова гора – Св. Троица“.
На същия родопски връх, на

който днес се намира той
някога е съществувал стар
манастир, разрушен преди
векове. Тук се пазела частица от Кръста Господен.
Преди това тази частица,
която била прикрепена към
кръст, се съхранявала в
Истанбул - в султанската
съкровищница. Но руският
цар научил за това и изпратил пратеници с богати
дарове за султана, като
им поръчал: "Като поиска
султанът и той да ви даде
подаръци за мене, вие му
кажете, че вашият цар не
иска нищо друго, освен дървения кръст, който е научил,
че се пази в съкровищницата ви.” Султанът им дал
искания кръст. Но майката
на султана, като научила
за това, му рекла: "Какво си
направил? Знаеш ли, че този
кръст крепеше властта и
силата ти? Пусни потери
да хванат пратениците и
си го вземи."
Султанът изпратил хора,
но те не могли да хванат
пратениците, защото, като
узнали, че ги търсят, не се
върнали по пътя, по който
дошли, а се отправили към
Средните Родопи. В манастира на връх Кръстов
на стр. 8
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Фестивалът на мамалигата емоция, която трябва да се види!

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Днешният фестивал
на мамалигата беше едно
чудесно преживяване за
нас - за трета поредна
година сме тук! И мислим, че такъв празник
може да направим и на
другия бряг на р. Дунав, в
Кирнодж!" - сподели новите намерения общинският съветник от Кирнодж

Котобан Аурелиан след
приключване на третото
издание на Фестивала
на мамалигата в с. Нова
Черна. Идеята се хареса
на всички и току виж от
следващата есен мамалига да се вари и фолклор да се лее от двете
страни на реката.
Всъщност, който не
е дошъл на Фестивала
на мамалигата и не е

видял пъстроцветието,
той няма как да усети емоцията, за която
всеки говори, доволен
от интересните часове
прекарани в центъра на
тутраканското село.
Като се започне от мамалигата, която изкусно
приготвиха гостите от
Кирнодж, водени от зам.кмета Щефан Йон и още
- от новочерненката
Гергина Парпаланова,
Калинка Михайлова от с.
Шуменци, от участниците в празника от различни населени места от
областите Добрич, Русе
и Силистра и се стигне
до голямата сцена, където българският фолклор стопляше душата и
разпалваше празничното
настроение.
И на празник като на
празник! Този път открит с тъпан точно на
44-я северен паралел - с
приветствени слова и
добри благопожелания!
А за историята ще
останат усмихнатите и
доволни лица на всички,
вкусът от мамалигата
и звуците на народната
музика. И нови приятелства! Като това със
самодейците от добричкото село Плачи дол.
То започна случайно - на
Националния събор в Копривщица, а преселците
от Плачи дол изпълниха
обещанието си да дойдат в Нова Черна, да покажат своята мамалига
и спомена от Тулчанско,
и... да завоюват първото
място с изпълнението си.
"Догодина пак ще дойдем!" - "заканиха" се от
сцената те.
Да се организира такъв фестивал е предиз-

викателство! Затова
адмирации заслужават
организаторите - НЧ
"Васил Йорданов", настоятелството и всички
самодейци, които са неуморни, активни и доказали себе си още веднъж
точно по този начин.
Адмирации и за библиотекаря Радка Иванова,
която сме наричали с
различни определения "моторът на читалищната дейност", "двигател
на инициативи", а тя е
просто една обичаща
работливка!
"Самодейците от нашето читалище, благода-

рят на всички участници
във фестивала "Мамалига
2015", за уважението и
отличното им представяне. На всички желаем
здраве, нови творчески
успехи и много участия
във фестивали, събори и конкурси! Благодарим на всички гости и
жители на Нова Черна,
които отделиха част
от своето лично време,
за да уважат труда на
тези, които защитават
и обичат българският
фолклор. До нови срещи,
в следващия фестивал
"Мамалига 2016!" - написа
тя във Фейсбук.

СОУ "Йордан Йовков"
работи отново по
международен проект

т началото на
м.септември т.г. ученици от горен етап
на обучение в СОУ „Йордан
Йовков” започнаха работа
по европейски проект на
тема „Как преоткрих моя
град - бъдещи разкази за
днешния град”, информира
старши учителят по английски език Румяна Ангелова, която е ръководител
на проекта от българска

О

страна.
Учениците от тутраканското училище ще работят
по проектната тема заедно с училища от Германия,
която е координатор на
проекта, Дания, Франция,
Италия и Испания.
Проектът се финансира
по програма "Еразъм+" и
предстои пътуване до Испания на петима ученици.
“ТГ”
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МЕСТНИ ИЗБОРИ - 2015

ПП ГЕРБ-ТУТРАКАН ПОЗДРАВИ
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА ЗА ПРАЗНИКА ИМ
Кандидатът на ПП ГЕРБ за кмет на
община Тутракан д-р Димитър Стефанов и кандидатите от листата за
общински съветници Петя КнязоваВасилева и Васил Дойнов посетиха
Дома за стари хора, Клубовете на
пенсионерите и Клуба на инвалида
по случай Международния ден на
възрастните хора - 1-ви октомври!
Хората от златната възраст ги
посрещнаха с усмивка и благодар-

ност за всичко, което са направили
за тях.
Д-р Димитър Стефанов и кандидат-съветниците ги поздравиха, а
в приятелски и дружелюбен раговор,
възрасните хора споделиха моменти
от ежедневието си.
От своя страна кандидатите на
ГЕРБ им обещаха да продължават да
полагат с внимание необходимите
грижи.

5
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Състав на СИК в община Тутракан за произвеждане на избори за общински
съветници и за кметове и за националния референдум на 25.10.2015 г.

СМЯХ
- Или всички с шинели, или
никой без шинел.
- Ставането е сутрин,
точно в пет, независимо
колко е часът!
- Не ме правете на луд,
аз да не падам за първи път
от Марс!
- Военното възпитание
съществува и в други държави, в това число и чуждестранни.
- Всички по окопите, а
останалите след мен…
- Глей го ония! Стърчи
като прасе в рядка кал!
(Майор от под. 32990)
- Построили сте се под
формата на буквата... на
буквата... Абе нема такава
буква, бе!
(Военен)
- И запомнете, командирът на батальона не ходи
пеш, той взима със себе
си ГАЗ-66 или заместинк
командира.
- По време на поход на
войниците се полагат по
20 грама масло: 15 грама
сутрин и 15 - вечерта...
- Вие тук си спите, а там
Родината я засипва снегът.
- Алфа, бета и гама лъченията при ядрен взрив не
могат да проникнат през
вашата униформа. Най-много да минат през шубата и
да стигнат до потника, не
повече! Така че, при ядрен
взрив изобщо не се притеснявайте за радиацията.

- Какво?! Къде си бил? В
тоалетната? Абе вие още
малко и на театър ще почнете да ходите…
- Прострелката на автомат "Калашников" се извършва по мишени, представляващи картонен квадрат
от черна хартия с размери
20 на 30 сантиметра…
- Отивам да пусна една
вода и да пия една такава.
- Сирените вият, звънци,
тревога, а той какво: в
тоалетната - събул ми гащите, извадил ми го и пикае
ли пикае.
- Ще се движите по квадрат с четири страни така,
че да се образува кръг!
- Искам сега да си легнете културно и грамотно.
- Моята фамилия е майор
Иванов.
- Ей, какво правите в телевизионната зала?
- Гледаме видео.
- А, защо работи телевизора?
- Гората се счита за непроходима за танкове, ако
дебелината на дърветата
е три пъти по-голяма от
теглото на танка...
- Майорът никога не бяга,
защото в мирно време бягащият майор предизвиква
смях, а във военно - паника...
- Автоматът работи
така: едно, две, три и…
вас ви няма..
- Курсант, не правете

умни физиономии, не забравяйте, че сте бъдещ
офицер…
- Летят N самолета.
Нееее, N е много. Летят K
самолета… (из задача във
военно училище)
- Не ме принуждавайте
да лишавам вашите бъдещи
деца от баща.

- Бързо ринете снега, докато не се е разтопил.
- Вчера погледнах под вашите кревати. Въобще не
ми е ясно как живеете там...
- Този отровен газ предизвиква главоболие в ставите
и костите…
- Кой беше школникът,
дето го запомних сутринта?
- Г-н старшина, скъсан ми
- Не е необходимо да се
е чаршафа.
мият коридорите ежеднев- Ами обърни го от друга- но. Достатъчно е всяка
та страна!
сутрин.

Продава се

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

имот на революционна цена!
Включва: втори етаж - 100 кв.м, таван, маза и
двор - 250 кв.м на ул. "В.Търново" №17-А
Очаква се обаждане на
тел. 0866 65746 - Тутракан,
от качествен и смел кандидат.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, 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

Войнишки бисери

7
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

8
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Тутраканци са световна сила в канадската борба!
Сашо, Краси и Димитрина са световни шампиони, Божидар е с бронз

Ʉɪɚɫɢɦɢɪ
ɄɈɋɌȺȾɂɇɈȼ

Ⱦɢɦɢɬɪɢɧɚ
ȾɂɆɂɌɊɈȼȺ

ɋɚɲɨȺɇȾɊȿȿȼ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɜɟɬɨɜɧɨɬɨ ɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨ
ɩɨ ɤɚɧɚɞɫɤɚ ɛɨɪɛɚ
ɤɨɟɬɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜɫɬɨɥɢɰɚɬɚ ɧɚ Ɇɚɥɚɣɡɢɹ Ʉɭɚɥɚ
Ʌɭɦɩɭɪ ɞɨɧɟɫɟ ɩɨɪɟɞɧɚɬɚ
ɪɚɞɨɫɬ ɡɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ ɂ ɱɟɬɢɪɢɦɚɬɚ ɧɚɲɢ ɫɴɝɪɚɠɞɚɧɢ
ɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚɛɥɟɫɬɹɳɨɡɚ
ɩɨɪɟɞɟɧɩɴɬ

С

ɋɚɲɨ Ⱥɧɞɪɟɟɜ ɡɚɳɢɬɢ
ɬɢɬɥɚɬɚ ɫɢ ɨɬ ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚɧɚɥɹɜɚɪɴɤɚɢɞɨɛɚɜɢ
ɜɬɨɪɢɡɥɚɬɟɧɦɟɞɚɥɧɚɞɹɫɧɚ
ɪɴɤɚɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹɞɨɤɝɩɪɢ
ɸɧɨɲɢɬɟ ɉɪɢ ɦɴɠɟɬɟ ɬɨɣ
ɫɩɟɱɟɥɢɬɪɟɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚɬɢɬɥɚ
ɧɚɥɹɜɚɪɴɤɚɚɧɚɞɹɫɧɚɟɫ
ɛɪɨɧɡ
ɒɟɫɬɚ ɩɨɪɟɞɧɚ ɫɜɟɬɨɜɧɚ
ɬɢɬɥɚ ɡɚɜɨɸɜɚ ɢ Ʉɪɚɫɢɦɢɪ

Ʉɨɫɬɚɞɢɧɨɜ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɞɨ
ɤɝɧɚɞɹɫɧɚɪɴɤɚ
ɋɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɧɢ ɝɨɪɞɨɫɬ ɟ
ȾɢɦɢɬɪɢɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚɤɨɹɬɨ
ɫɩɟɱɟɥɢ ɡɥɚɬɟɧ ɦɟɞɚɥ ɩɪɢ
ɞɟɜɨɣɤɢɬɟɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹɞɨ
ɤɝɧɚɥɹɜɚɪɴɤɚɢɫɪɟɛɴɪɟɧɧɚ
ɞɹɫɧɚɪɴɤɚɋɪɟɛɪɨɢɞɨɧɟɫɟ
ɢ ɫɢɥɧɚɬɚ ɛɨɪɛɚ ɜ ɫɴɳɚɬɚ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɩɪɢɠɟɧɢɬɟ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬȻɨɠɢɞɚɪɋɢ-

ɦɟɨɧɨɜɟɞɪɭɝɚɬɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚ
ɫɥɚɜɚ Ɍɨɣ ɫɩɟɱɟɥɢ ɛɪɨɧɡɨɜ
ɦɟɞɚɥɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹɞɨɤɝɧɚ
ɞɹɫɧɚ ɪɴɤɚ ɩɪɢ ɸɧɨɲɢɬɟ ɚ
ɧɚɥɹɜɚɫɟɤɥɚɫɢɪɚɱɟɬɜɴɪɬɢ
ɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟ ɱɟ ɝɪɴɛɧɚɤɴɬɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɨɬɛɨɪɟ
ɢɡɝɪɚɞɟɧ ɨɬ ɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢ ɧɚ
ɛɥɚɝɨɟɜɝɪɚɞɫɤɢɹɤɥɭɛÄɋɩɚɪɬɚɤ³ɡɚɤɨɣɬɨɫɟɫɴɫɬɟɡɚɜɚɬɢ Ȼɨɠɢɞɚɪ
ɋɂɆȿɈɇɈȼ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ

Екскурзия с красота, емоции
и екстремни преживявания
от стр. 6 на комплекса те грабва с
дърворезбованият „златен”
олтар. В иконата намираща
се в центъра на църквата е
светото парче от кръста
на Господ. Неговият допир
носи здраве и благополучие.
Затова всеки се стреми да
докосне светинята с надежда за здраве и успехи в

русите предали на монасите
кръста и заминали за Русия,
като мислели по-късно да
дойдат и да го вземат. Не
след дълго манастирът бил
нападнат от турците и
разрушен до основи, а монасите избити. Те успели

обаче да скрият кръста в
подземното манастирско
скривалище.
В това се състои магията на манастира. Във
величествения храм, който
заема централно место

живота. Зад църквата, цар
Борис трети и подполковник Величков осигуряват
66 килограмов кръст. При
поставянето му на връх
Кръстов, върху менчето
със светена вода каца бяло

гълъбче и след това литва.
Йордан Стойчев – свещеник посочил гълъба и казал
на хората да го последват,
защото той ще им покаже
къде се намира старото
аязмо. Проследяват го и
той каца долу на запад,
където в скалата откриват лечебно аязмо. Там

поставят по-малък кръст
донесен от Йордан Стойчев и полковник Величков.
Йордан Стойчев изчезва
и около 1960 г. мъченически
умира в Ловешкия лагер,
като жив е закопан до гла-

вата в пръст.
Наливаме си от лечебната вода на трудно достъпното аязмо, където
се намира малкият кръст.
Купуваме кръстчета и сувенири от магазинчето за
спомен на близките.
Тръгваме към Девин, където нощувахме. Този път
малко необичайно бе разпределянето на групата - в
три къщи за гости - „Детелина”, „Манастирската
лоза”, и „Мария-Маргарита”.
В първата - „Детелина”, ни посрещна моята
позната колежка Димка.
Усмивката й ни предразположи, а луксозната обстановка премахна умората
от натоварения ден. Тя ни
покани в битовата механа, но ние предпочетохме
романтичната беседка в
красивия двор. Димка ни
изненада с типичния за
родопския край пататник
и домашен айрян.
Времето течеше, а поръчаната пъстърва в ресторанта вече ни чакаше. Обновеният Девин ни очарова
с безбройните семейни
хотели.
Планинският хлад ни помогна за хубав и здрав
сън, а на следващия ден ни
очакваха нови екстремни
предизвикателства.
Следва

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

8 октомври - Георги ЧОБАНОВ, Гл.експерт "Икономически дейности и логистика", Община Тутракан
9 октомври - Венцислав СТАТЕВ, Ротари Клуб Тутракан
9 октомври - Нели МАНЧЕВА, Учител, СОУ "Йордан
Йовков", Тутракан
9 октомври - Бедиха ХЮСЕИН, Ст. счетоводител, Община Главиница
10 октомври - Славко СТЕФАНОВ, Общински съветник
от ДПС, ОбС-Тутракан
11 октомври - Петранка МИЛУШЕВА, Касиер-събирач,
Община Главиница

12 октомври - Анелия КАЛДАРЕВА, Пом.-директор, СОУ
"Йордан Йовков", Тутракан
12 октомври - Людмил СПАСОВ, Ротари Клуб Тутракан
13 октомври - Иванка ЗМЕЕВА, Учител, СОУ "Йордан
Йовков", Тутракан
13 октомври - Сезгин ДАУД, Кмет на с. Падина, община
Главиница
13 октомври - Тезджан ЮМЕР, Спец. "АФО", с. Звенемир,
община Главиница
14 октомври - Петковден - Параскев, Параскева, Парашкева,
Пенка, Пенко, Петка, Петкан, Петкана, Петко, Петя

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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