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В Тутракан:

От Джулай Морнинг
към "Огненият Дунав"

Калина ГРЪНЧАРОВА
етвъртото издание
на Джулай Морнинг
в Тутракан вече е
история. Община Тутракан и кметът д-р Димитър

Ч

Стефанов са неговите организатори. Факт, който
трябва да се знае е, че д-р
Стефанов е запален фен на
рока. Дни след Джулая ще
разберем как го е почувст-

се промени. От година на
година все повече любители на рок музиката и
свободния дух посещават
Тутракан. Подготовката
за тазгодишния Джулай
започна още от м.ноември
миналата година. Тогава аз
се свързах с моите приятели от група "Б.Т.Р.", с Наско,
и го попитах дали са ангажирани за 1 юли. След като
разбрах, че са свободни и
могат да вземат участие
на Джулай Морнинг ги поканих заедно с Джон Лоутън.
През 2015 г. те участваха
в "Огненият Дунав", където
се бяха събрали над 12 хиляди души. Така се получават
нещата.
Тутракан се различава от
другите градове, където
се посреща юлското утро
по това, че тук започваме
вал той:
с изпращане на последния
- По принцип, това тряб- юнски залез и посрещаме
ваше да е петото издание първия юлски изгрев. Тази
на Джулая, но първата годи- година на дунавския бряг
на заваля страхотен дъжд
на стр. 2
и затова „летоброенето”

"Рибарската махала" и Етнографският
музей в Тутракан са одобрени от научната
комисия на ННЕК ЮНЕСКО - България
С
ɥɟɞɜɚɳɢɹɬɟɬɚɩɟɨɰɟɧɹɜɚɧɟɬɨ ɢɦ ɨɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɧɚ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ
ɡɚ ɜɤɥɸɱɜɚɧɟ ɜ ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɴɫ
ɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɢɩɪɢɪɨɞɧɢɨɛɟɤɬɢɧɚɧɚɲɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɚ
Ⱦɜɚɬɚ ɨɛɟɤɬɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɨɬ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚ
ɜɩɢɫɜɚɧɟ ɤɴɦ ɫɛɨɪɧɢɤɚ ɫɴɫ
ɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɨɛɟɤɬɢ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɫɚ ɛɢɥɢ ɨɞɨɛɪɟɧɢ ɨɬ
ɧɚɭɱɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɟɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɟɧ ɤɥɭɛ ɇɇȿɄ  ɘɇȿɋɄɈ
ɧɚɭɱɢ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɝɥɚɫ
Ɉɛɟɤɬɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɟɢɡɩɪɚɬɢɥɚɜ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨɫɢɫɚÄɊɢɛɚɪɫɤɚ ɦɚɯɚɥɚ³ ɢ ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɹ
ɦɭɡɟɣɧɚɞɭɧɚɜɫɤɢɹɪɢɛɨɥɨɜ
ɢɥɨɞɤɨɫɬɪɨɟɧɟ
ɉɨɱɬɢ  ɫɚ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɢɬɟ ɨɛɟɤɬɢ ɨɬ ɧɚɭɱɧɢɬɟ ɤɨɦɢɫɢɢ ɧɚ ɇɇȿɄ ɘɇȿɋɄɈ
± Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɨɬ ɤɨɢɬɨ  ɫɚ
ɞɨɩɭɫɧɚɬɢɬɟ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɹ
ɟɬɚɩ  ɨɰɟɧɹɜɚɧɟɬɨ ɤɨɣɬɨ ɟ
ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɟɧ Ɉɱɚɤɜɚ
ɫɟ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɚɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ
ɞɚ ɞɨɣɞɟ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɱɢɹɬɨ
ɡɚɞɚɱɚɳɟɟɞɚɩɪɨɭɱɢɞɜɚɬɚ
ɨɛɟɤɬɚ ɢ ɞɚ ɢɡɝɨɬɜɢ ɞɨɤɥɚɞ
ɞɚɥɢɨɬɝɨɜɚɪɹɬɧɚɤɪɢɬɟɪɢɢɬɟ
на стр. 2

Цена 0.60 лв.

Староселец загина при
тежка катастрофа на
пътя Русе - Силистра

63-годишен мъж загина
на място, а други четирима са ранени при тежка
катастрофа, станала рано
сутринта на 4 юли на пътя
Русе - Силистра, между
село Сандрово и град Сливо
поле. Сред пострадалите
има и дете.
Инцидентът е станал
след челен удар между два
автомобила със силистренски регистрации. При сблъсъка една от колите, в

която е пътувало младо
семейство, е изхвърчала от
пътя в съседната нива. За
да бъдат извадени ранените хора, се наложи ламарините на автомобилите да
бъдат разрязани.
В болницата е настанено
5-годишно дете с черепномозъчна травма. Няма опасност за живота му.
Родителите му - С.Ф. и
Ю.А. от Тутракан, които
на стр. 2
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В Тутракан:

НОВИНИ
ПАМЕТ ЗА ЗАГИНАЛИТЕ СТАРОСЕЛЦИ ПРЕЗ 1926 г.
90 години от кървавите събития в местността
"Кувала" край тутраканското село Старо село бяха
отбелязани на 6 юли.
Пред паметника на тъжащата майка н центъра на
селото бе отслужена панихида в памет на 26 невинно
избити староселци от румъно-чокойската власт през
1926 г.
На паметника, освен имената на избитите тогава,
вече са изписани и имената на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората
световна война.
Събитието се организира от Кметство Старо село
и читалище "Възраждане - 1940 г."
Подробности - в следващия брой на в. "Тутракански
глас".
ПРИЕМАТ СЕ МОЛБИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ПОМОЩИ
ЗА ПЪРВОЛАЦИ
От началото на месеца в Дирекция "Социално подпомагане" - Тутракан започна приемането на молби
за отопление с твърдо гориво за сезон 2016/2017 г.,
информира нейният директор Шенол Молла. Молбите
ще се приемат до края на м. октомври.
Също от началото на юли стартира и приемането
на молби за еднократни помощи за първокласници. Право на тези помощи имат семейства с месечен доход
до 400 лв. на член от семейството. Молбите ще се
приемат до края на м.септември.
Дирекция "Социално подпомагане" работи в услуга на
гражданите от 7:30 ч. до 17:30 ч.
КРИМИНАЛЕ
На 2 юли в село Нова Черна, при полицейска проверка е установено, че С.П., на 42 години, управлявал лек
автомобил „Мерцедес” в нетрезво състояния. След
проверката с уред „Дрегер” дисплеят отчел 2.24 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е отказал да
даде кръвна проба за изследване. По случая е започнато
досъдебно производство.

От Джулай Морнинг
към "Огненият Дунав"
от стр. 1 пъл”. Също „Форинър”, харесвам много песни на „АС/
DC”, „Аксел”. Има много рок
групи, които си заслужава
човек да ги слуша, които
имат не само хубава музика, но и текстовете им са
смислени. Наскоро слушах
изпълнение на една рок
група, която много ми допадна – „Дистърб”. Това ще е
следваща рок група, която
ще стане известна не само
в Европа, но и в света.
- Коя рок група е мечтата на д-р Стефанов
да гостува в Тутракан за
следващия Джулай?
- „Дийп Пърпъл”, разбира
се!
- Насочваме се към следващия важен момент от
Културния календар на
Община Тутракан - „Огненият Дунав”, празничната
седмица предстои в края
на този месец. С какво ще
изненадате тутраканци и
техните гости тогава?
- Ще започнем на 27 юли
с балета „Зорбас Гъркът”
на Националната опера и

свириха и пяха 13 рок групи
и двама изпълнители – Джон
Лоутън и Санеца.
Над 5 хиляди душиха дойдоха и почувстваха емоцията край Дунава, надявам се
догодина да са още повече.
- Откъде дойде идеята
за посрещане на юлското
утро в Тутракан?
- Преди пет години, по
една щастлива случайност
бях с лодка в реката на
риболов заедно с един мой
приятел – Димо Денчев, и
изгрева ни завари по средата на реката. Оказа се,
че нашият изгрев е много,
много красив и от там
идеята за Джулай Морнинг
в Тутракан.
- И освен това, кметът
обича рока…
- Да, аз от дете слушам
само такава музика. Идолите ми са „Дийп Пърпъл”!
И още – „Уайтснейк” и
„Рейнбоу” – това са групи,
които се създават след
разпадането на „Дийп Пър-

балет, който е игран само
в пет областни центрове в
страната и по една щастлива случайност в едно малко градче като Тутракан.
Втората вечер – на 28
юли, е посветена на фолклора. Ще гостуват фолклорни
ансамбли от Чили, Гърция и
дервишите от побратимения град Чорлу, Турция.
Третата вечер – 29 юли,
е младежката вечер посветена на поп и рап музиката. Ще започнем с
изпълненията на Румънеца
и Енчев, след което ще
преминем към мелъди рок с
една млада софийска група,
която ще подгрее и големия
концерт на Кен Хенсли.
Четвъртият ден – 30 юли,
който всички наричат „Огненият Дунав” ще се проведат много и интересни
събития – състезания по
преплуване на р. Дунав,
по гребане, улов на риба.
Разбира се, ще има и състезание по приготвяне на
най-вкусна рибена чорба и
рибно барбекю. Знаете, че

Тутракан се слави със своите майстори на рибената
чорба. Концертната част
също е от класа – подгряващата група ще бъде
„Конкурент”. За мен след
„Б.Т.Р.”, това е най-стабилната и най-сериозна група
в България. Ще приключим
с концерт на Джо Лин Търнър, бившият вокалист на
„Дийп Пърпъл” и „Рейнбоу”.
Неотменна част на празника е огненото и лазерното
шоу. Надявам се, на хората
да им хареса. Освен това,
през седмицата ще тече
и традиционния пленер, в
който ще участват известни български художници. В последния ден от
празничната седмица ще
бъде открита изложба на
картините, които те ще
нарисуват тогава.
И още една изненада –
имаме договорка с актрисата Искра Радева, на 26
юли, заедно със своите
колеги да представят една
френска любовна комедия в
Тутракан.

Староселец загина при Тутраканските съветници заседаваха
тежка катастрофа на
пътя Русе - Силистра В
от стр. 1 вието. Тя е с травми на
гърдите и корема. Семейството е от Старо село.
Преди месец време жената
е спечелила 10 хил.лв. от
лотарията, информираха
запознати.
Причините за инцидента
се изясняват.
“ТГ”

живеят и работят в чужбина и са дошли за празника
Рамазан Байрам, са с контузии на крайниците.
По-тежко е състоянието на 55-годишната М.А.,
чийто съпруг А.А. загина
на място при произшест-

Безработицата в Силистренско
намалявала, отчитат
от Агенцията по заетостта
ъм края на май в трите
бюра по труда в област
Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните
безработни са 6744. Техният брой
за пореден месец намалява - с
409 в сравнение с края на април.
Като търсещи работа лица са
регистрирани и 135 заети, 66
пенсионери и 45 учащи.
Равнището на безработица за
област Силистра, на база официално публикуваните данни
от Агенцията по заетостта за
страната, е 14,8%, при 15,7%
през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с май 2015
г. равнището на безработица е
по-ниско с 1,8 процентни пункта./ За май 2016 г. равнището на
безработица средно за страната
е 8,7 на сто.
По общини регистрираната
безработица в абсолютен брой
и относителен дял има следния
вид: най-високо е равнището на
безработица в община Кайнарджа – 39,4% /614 безработни
лица/, следват общините Главиница - 32,6% /1088/, Алфатар
– 27,4% /272/, Ситово - 24,0%

К

/361/, Дулово – 20,4% /1978/, Тутракан – 12,2% /637/, и най-ниско
в община Силистра - 7,7% /1794/.
Продължително безработните
лица (с престой на борсата над 1
година) към края на май са 3409
(със 154 по-малко отколкото
са били през април) от всички
регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са
без специалност, а тези с основно
и по-ниско образование са 66%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават
тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със
средно образование са 38%, а
висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови
групи показва, че най-голям се
запазва относителният дял на
безработните над 50 години – 47%
от всички регистрирани, тези от 30
до 49 години са 45%, а младежите
до 29 години – 8%. /Регистрираните младежи до 29 години са
519, като спрямо април броят им
намалява с 41, а в сравнение със
същия месец на 2015 г. броят им
“ТГ”
намалява с 311/.

Калина ГРЪНЧАРОВА
присъствието на 15 общински съветници на 30
юни се проведе заседание
на местния парламент в Тутракан.
Към предварително обявения
дневен ред бяха добавени още две
докладни записки.
Сесията започна с приемане на
План за работата на Общински съвет-Тутракан за второто полугодие
на 2016 г.
Седемчленен ще е съставът
на Комисията по символиката и
в него влизат Данаил Николов
- Председател ОбС - Тутракан,
Димо Денчев - Зам.-председател
ОбС- Тутракан, Валентин Симеонов- Председател на група общински съветници, Нехат Кантаров
- Председател на група общински
съветници, общинските съветници
Ангел Иванов и Шенол Молла,
както и Даниела ГвоздейковаКирякова - Секретар на Община
Тутракан.
Съставът на Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси вече е
актуализиран, в нея влизат д-р
Румен Паунов, Ангел Иванов, Кра-

симир Петров, Адем Адем, Шенол
Молла. За председател бе избран
Шенол Молла, а за секретар - Ангел Иванов.
Местна комисия за обществен
ред и сигурност също бе попълнена - с общинските съветници
Чавдар Владимиров и Валентин
Симеонов.
Общинският съвет взе решение
за отпускане на еднократна помощ
в размер на 1500 лв. за лечението
на Марийка Георгиева Василева
от Тутракан.
Със следващото прието решение бе дадено съгласие Община
Тутракан да кандидатства за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.001
„Проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации за
разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и
техника за разделно събиране на
зелени и биоразградими отпадъци"
като партньор на Община Сливо
поле и да подпише Споразумение
за партньорство, като бе възложено на кмета на Община Тутракан да

извърши всички последващи законови действия по изпълнението на
решението. Съветниците приеха
още Годишен план за действие
по изпълнението на Областната
стратегия в Община Тутракан за
следващата 2017 г.; докладите на
НЧ „Стефан Караджа - 1940”, с.
Шуменци и НЧ „Светлина - 1941”,
с. Преславци за осъществените
читалищни дейности и изразходваните средства през 2015 г.;
допълниха Годишната програма
за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост
за 2016 г.; приети са разпоредителни сделки с общински имоти
в населените места; учредиха
безвъзмездно право на ползване
върху недвижими имоти – частна
общинска собственост, за нуждите
на читалищата в с. Белица и с. Цар
Самуил; актуализираха Поименен
списък за разпределението на
плана на капиталовите разходи
към 30 юни 2016 г.
На всеки ветеран от войните и
пенсионер военно инвалид да бъде
отпусната целева помощ в размер
на4 кубика дърва за огрев и по
2 кубика за съпруга на починал
ветеран, живеещи на територията

на община Тутракан. Към 4 юни т.г.
ветераните са трима, вдовиците
- 19, а военноинвалиди-пенсионери - 8.
Чавдар Владимиров от името на
група съветници направи предложение за изграждане или монтиране върху платното за движение
по път II-21 от Републиканска
пътна мрежа в участъка през
с. Нова Черна и с. Търновци на
изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение
на моторните превозни средства, а
Общинският съвет даде принципно
съгласие за това, като възлага
на кмета на община Тутракан да
предприеме всички необходими
действия.
В последната точка "Разни", Нехат Кантаров повдигна отново въпроса за ремонта на санитарните
помещения на Детско отделение
в МБАЛ-Тутракан., който се бави
въпреки, че има осигурени 10 хил.
лв. от общинския бюджет.
Управителят на Болницата д-р
Цветкова увери, че през тази седмица ремонта ще започне.
Следващото заседание на Общински съвет-Тутракан е насрочено за 21 юли от 9:00 часа.

"Рибарската махала" и Етнографският музей
в Тутракан са одобрени от научната комисия
на ННЕК ЮНЕСКО - България
от стр. 1 СКО ни информираха, че проектът
за Сборника попада под "нова
шапка" на проект „Приятели на
Българските съкровища“, който
има за цел за пет години да събере
100-те най-атрактивни културни,
исторически и природни обекти на
България, а също така да дигитализира цялото българско съкровище
в онлайн приложение „unesko.
maps”. Това е първата по рода си
кампания в света, която има такава
мащабна цел. Финансирането на
проекта е от бюджета на ННЕК

ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ ɜɤɥɸɱɜɚɧɟ ɜ
ɋɛɨɪɧɢɤɧɚɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɬɟɢɩɪɢɪɨɞɧɢɨɛɟɤɬɢɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
В двуседмичен срок община Тутракан ще получи официално писмо, с което ще бъде информирана,
че обектите й са одобрени. Самото
проучване е финансирано 90 % от
бюджета на ННЕК ЮНЕСКО, а останалите 10 % са общинският дял.
От Управителният съвет на ЮНЕ-

ЮНЕСКО и от дарения.
Привилегията, която е получил
Тутракан, е да бъде от първите проучени общини, което й гарантира,
че ако неин обект бъде оценен
положително, той ще остане общо
10 години в сборника – 5 години
през периода на оценяване и до
окончателното му изготвяне през
2020, и още 5 години до края на
неговата актуалност през 2025 г.
Проучвания на организацията
показват, че след изготвянето на
такива проучвания и официали-

зиране на техният статут, се наблюдава значителен туристически
интерес към обектите.
Така например, след изготвянето на сборник с 222 обекта на
Полша от ЮНЕСКО, вътрешният
туристически поток към обектите
се увеличава 6 пъти, а чуждестранният - 4 пъти от предходни години.
Припомняме, че председател на
Управителния съвет на Националния научно-експедиционен клуб
към ЮНЕСКО-България е тутрака“ТГ”
нецът Кристиян Калчев.
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Служители на ОДМВР наградени
Приключи второто
по случай професионалния празник на МВР класиране за прием
след 7-ми клас
Н

а тържествено събрание
директорът на ОДМВРСилистра старши комисар Кристиян Петров награди с
„Писмена похвала” служители на
областната дирекция за постигнати
високи професионални резултати и
по случай празника на МВР - 5 юли,
съобщават от Пресцентъра.
Той се обърна с думи на благодарност и уважение към отличените, отчитайки, че получените от
тях резултати са постигнати при
пълна мобилизация на силите и
уменията, независимо от трудностите и ограничения човешки и
материален ресурс.
За значими постижения и съществен принос в работата са
отличени зам.-директорът комисар
Мартин Недялков и началниците на
сектори „Противодействие на икономическата престъпност” гл.инсп.
Деян Монев и на „Охранителна
полиция” гл. инсп. Даниел Костадинов. Двадесет служители на
звената „Пътна полиция” в ОДМВРСилистра и районните управления,
двама на участъка в Главиница и
двама на „Криминална полиция”
също получиха награди. Сред отличените са и шестима служители
на тактическия отряд за бързи

действия на ОДМВР-Силистра.
За решителната и високопрофесионална намеса при неутрализирането и задържането на
въоръженото и опасно криминално проявено лице, което откри
стрелба по полицаите преди дни в
Силистра, бяха отличени 8 служители на областната дирекция. Това
са полицаите от група „Охрана на
обществения ред” при РУ-Силистра Борислав Стоянов, Мирослав

Иванов, Петър Хотинов и Николай
Парашкевов, чиято е заслугата по
засичането и преследването на
лицето. Тримата полицаи, лично задържали издирвания - полицейски
инспектор Пеньо Пенев и младши
полицейски инспектор Станимир
Попов от група „Териториална
полиция” и началникът на група
„Охрана но обществения ред” ст.
инсп. Георги Георгиев, също са
сред наградените. За умелото

водене на преговорите с лицето,
довели до успешната развръзка
на случая, бе отличен и началникът на сектор „Противодействие
на криминалната престъпност” в
ОДМВР-Силистра гл. инсп. Пешо
Петров.
***
На 5 юли т.г. се навършват
137 години от създаването на
вътрешното ведомство. С Указ №
1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I се създава Министерство
на вътрешните работи /дела/ в
състава на първото българско
правителство. Първи български
министър на вътрешните работи е
Тодор Бурмов. Основните сфери
на дейност на министерството са:
вътрешни работи и администрация;
народно здраве; ветеринарно дело;
управление на пощите и телеграфите. Полицейските функции се
осъществяват от административнополицейско отделение при МВР
и свързаните с него институции.
В началото на ведомството са
възложени и неприсъщи за него
задачи: ветеринарното дело, което
отпада през 1893; управлението на
пощите, което свършва през 1882
г.; а през 1885 г. то се освобождава
“ТГ”
и от обществените дела.

Д-р Димитър Стефанов - Кмет на месеца
ɨɧɤɭɪɫɴɬ Ʉɦɟɬ ɧɚ
ɦɟɫɟɰɚ ɡɚ ɸɧɢ ɩɪɢɤɥɸɱɢ Ɍɨɣ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɨɬɉɨɪɬɚɥɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɨɛɳɢɧɢ .PHWD
EJ  ɀɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɰɹɥɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɚ ɩɨɞɤɪɟɩɢɯɚ ɫɜɨɢɬɟ
ɮɚɜɨɪɢɬɢ ɋ ɩɨɛɟɞɚɬɚ ɫɟ
ɩɨɡɞɪɚɜɢɯɚ ɤɦɟɬɨɜɟɬɟ ɧɚ
Ʉɚɡɚɧɥɴɤ±Ƚɚɥɢɧɚɋɬɨɹɧɨɜɚɩɪɢɨɛɳɢɧɢɬɟɫɧɚɫɟɥɟɧɢɟɧɚɞɞɭɲɢɧɚ
Ȼɹɥɚ ɋɥɚɬɢɧɚ ± ɢɧɠ ɂɜɨ
ɐɜɟɬɤɨɜ  ɩɪɢ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɫ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ  ɢ 
 ɞɭɲɢ ɢ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
±ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɩɪɢɨɛɳɢɧɢɬɟɫɧɚɫɟɥɟɧɢɟ

ɩɨɞ   ɞɭɲɢ Ɍɟɦɚɬɚ
ɩɨ ɤɨɹɬɨ ɤɦɟɬɨɜɟɬɟ ɫɟ ɫɴɪɟɜɧɨɜɚɜɚɯɚɛɟɉɪɚɡɧɢɰɢ
ɢɮɟɫɬɢɜɚɥɢ
ɂ ɩɪɟɡ ɬɨɡɢ ɦɟɫɟɰ ɤɨɧɤɭɪɫɴɬɧɚɉɨɪɬɚɥɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɨɛɳɢɧɢ ɩɪɨɬɟɱɟ
ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ
ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ Ȼɥɢɡɨ  
ɞɭɲɢ ɞɚɞɨɯɚ ɫɜɨɹ ɜɨɬ ɡɚ
ɫɜɨɹɮɚɜɨɪɢɬɚɫɢ
ɉɪɢɦɚɥɤɢɬɟɤɚɤɬɨɢɩɪɢ
ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɨɛɳɢɧɢ ɫɬɚɧɚɯɦɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɢ ɧɚ ɨɛɪɚɬ
ɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨ ɧɚ ɩɴɪɜɨɬɨ
ɦɹɫɬɨɛɟɤɦɟɬɴɬɧɚɌɪɹɜɧɚ
ȾɨɧɱɨɁɚɯɚɪɢɟɜȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɬɨɣɛɟɢɡɩɪɟɜɚɪɟɧɨɬ

К

əɧɤɚȽɨɫɩɨɞɢɧɨɜɚɤɦɟɬɧɚ
Ⱥɥɮɚɬɚɪȼɫɪɟɞɚɬɚɧɚɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚɬɚɨɛɚɱɟɢɞɜɚɦɚɬɚ
ɛɹɯɚ ɡɚɞɦɢɧɚɬɢ ɨɬ ɤɦɟɬɚ
ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɤɨɣɬɨ ɜ ɤɪɚɣɧɚ
ɫɦɟɬɤɚ ɩɨɛɟɞɢ ɫ  ɇɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɜɟ ɦɟɫɬɚ ɨɫɬɚɧɚɯɚɤɦɟɬɨɜɟɬɟɧɚɋɚɩɚɪɟɜɚɛɚɧɹɢȼɴɪɲɟɰ
ɉɨɪɬɚɥɴɬɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɨɛɳɢɧɢ .PHWDEJ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɧɚɜɫɢɱɤɢɝɥɚɫɭɜɚɥɢ
ɡɚɳɨɬɨ ɬɨɜɚ ɟ ɟɞɢɧ ɨɬ
ɧɚɱɢɧɢɬɟ ɞɚ ɢɡɜɚɠɞɚɦɟ
ɧɚ ɩɪɟɞɟɧ ɩɥɚɧ ɞɨɛɪɢɬɟ
ɩɪɚɤɬɢɤɢɜɦɟɫɬɧɨɬɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
“ТГ”

Има свободни места
в СОУ "Йордан Йовков" - Тутракан
лед обявяването на
първото класиране на
приема след VII клас,
8 ученика не се записаха
в училищата в област Силистра, става ясно от информацията предоставена
от РИО на МОН-Силистра.
За освободените места
се състезаваха 17 ученици, които са пожелали да
участват във второто класиране и 5-мата неприети
ученици. Класирани според
посочените желания и бал
са 19 ученика: 2-ма са се
преместили към по-желано
място; 15 ученика остават,
където са били приети при
първото класиране; 2-ма от
неприетите ученици вече
са приети; 3–ма все още не
са приети никъде и могат
да участват в третото
класиране.
Приетите на второ класиране следва да се запишат в съответните училища, иначе губят местата
си. Записването става
в училищата, където са
приети до 7 юли 2016 г.
включително.
При записване на всички
ученици от второто класиране, ще останат СВОБОДНИ МЕСТА в следните
училища:
- ЕГ „П. Яворов”, Силистра – Технологичен профил,
Предприемачество и бизнес
(с Френски ез.);
- ПГПТ "Евл.Георгиев",

С

Силистра - Контрол на качеството и безопасност на
храни и напитки;
- СОУ „Н. Й. Вапцаров”,
Силистра - Хуманитарен
профил;
- ПМГ „Св. Кл. Охридски”,
Силистра - Природоматематически профил, Математика;
- СОУ „Й. Йовков”, Тутракан - Природоматематически профил, Математика;
- ЕГ „П. Яворов”, Силистра – Чуждоезиков профил
(Англ. ез.) – 1 място;
- ПГМТ „Вл. Комаров“ –
Компютърна техника и
технологии – 1 място;
В предстоящото трето
класиране участват неприетите до момента ученици
и други ученици, които не
са кандидатствали досега,
но имат положителни оценки на изпитите и успешно
завършен седми клас.
За трето класиране учениците ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ в Регионалния инспекторат по образование от
11 до 13 юли 2016 г., но само
за свободните места.
Резултатите от това
последно централизирано
класиране ще се обявят до
15 юли.
След тази дата ученици с
издържани изпити и успешно
завършен седми клас могат
да продължават да попълват незаети места направо
“ТГ”
по училищата.

Песни в полите на Балкана

Начални учители от СОУ „Йордан Йовков“
на XI Национални педагогически четения
т 22 до 24 юни 2016 г. в
град Сливен се проведоха
XI Национални педагогически четения под мотото „Да
запазим усмивката в училище“.
Домакин на форума тази година
бе Регионалният инспекторат по
образование – Сливен, а организатор е Център „Хуманна педагогика“.
Сред официалните гости на
откриването бяха областният управител Татяна Петкова, кметът на община Сливен Стефан Радев, проф.
д-р Емилия Василева – председател
на Център „Хуманна педагогика“,
Пенка Иванова от Министерство
на образованието и науката, Еленко
Начев – началник на РИО-Ловеч.
Над 100 души участваха в проявата,
като сред тях бяха учители от 1 до 4
клас, началници на РИО, директори
на училища и други.
Форумът беше открит от д-р
Бисерка Михалева – началник
на РИО-Сливен, а официалните
лица поздравиха организатори и
участници. Областният управител
Татяна Петкова говори за отговорната ролята на началните учители.
Общо 56 учители представиха
доклади за своята работа в училище
и споделиха добри практики и иновационни подходи, които прилагат
в своята ежедневна работа. Докладите бяха публикувани в книга,
която всеки участник получи при
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Марияна НАЦОВА
а поляната в с.Жълтеш,
Габровско, се събраха
изпълнители на автентичен фолклор - певчески
групи, танцови състави, индивидуални изпълнители, ансамбли, групи за представяне на
обичаи от различни краища на
България.
Добрата организация, разповъзпитават ги както в естетическо, ложените шатри за участници и
гости,
направиха удобно и притака и в нравствено отношение.
Ролята на образованието в нача- ятно времето, което прекарахме
лен етап е важна за възпитаването на този фестивал
Ниската сцена домакините
на активни и отговорни граждани.
Обучението и възпитанието в този бяха украсили с мушкато и
особено важен период от изгражда- други китки.
А те, хората от Жълтеш - усне на детската личност са свързани
с развитието на граждански и со- михнати и гостоприемни, топли
и
сърдечни.
И всички участници
циални компетентности и умения,
с утвърждаването на ценности. И си тръгват с усещането, че са
това според нас би трябвало да били на гости при приятели.
Журирането във фолклорнибъде приоритетна на всеки педагог,
който обучава и възпитава децата те събори и фестивали няма еднозначен
отговор. При оценката
“
на новия век.
ТГ”
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откриването.
СОУ „Йордан Йовков" - Тутракан
беше представено от Маргарита
Манолова - главен учител и Елена
Николова - старши учител с доклад
и презентация на тема „Работата в
клуб „Родолюбие" - чрез познание
и емоционални преживявания да
достигнем до корените на нашата
българска идентичност“. В доклада бяха представени дейностите
от целогодишната работа в клуб
„Родолюбие“, който е продължител
и приемник на богати по форма и
съдържание училищни традиции за

родолюбива и общественополезна
дейност. Работата бе насочена към
формиране на потребност за опазване на културно-историческото ни
наследство и духовни ценности. В
проявите на клуба бяха включени
всички ученици от 1 до 4 клас на
СОУ „Йордан Йовков“. Дейностите
бяха свързани с отбелязване на
значими дати от нашата история.
Емоционалното преживяване стимулира детската творческа активност. Народни, национални или
лични, празниците винаги предизвикват радостни емоции у децата,

е много трудно да се изработят
единни критерии за сценичното
представяне на фолклора.
И още по-трудно е да се сравняват изпълнители от различни
региони. Много интересни възстановки имаше в категорията
"Обичаи".
Представени бяха носии, извадени от раклите, на "възраст"
100-150 години.
Фолклорните групи на НЧ
"Янко Забунов-1957 г.", с. Черногор също представиха своето изкуство на фестивала и
получиха Грамоти. С Грамота
бе отличено и индивидуалното
изпълнение на Емир Сабри.
А поляната в с. Жълтеш се огласяше от песни, играха се хора
от млади и стари. Красотата на
българските ритми и мелодии
те карат да се гордееш от богатството на нашите традиции.
Всичко това го има на празника,
който Жълтеш създава.
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В СОУ "Христо Ботев"-Тутракан

В памет на Николай Хайтов...

"Oбичате ли растенията? Забавляват ли ви буболечките? Вълнувате ли се, когато две пеперуди се
прегръщат? Харесва ли ви миризмата на дива чубрица? Трогвате
ли се от багрите и разнообразието
им? Ако на тези въпроси бихте
могли да отговорите с "да" – вие
сте човек щастлив. Можете ли да
се възхитите на един залез, да се
трогнете от играта на вятъра, когато си прави кули от облаците и ги
разваля с един замах, за да издигне
още по-величествени? Обичате ли

понякога да слушате вятъра и да
си говорите с него? Успокоява ли
ви шумоленето на листата? Ако
и това умеете да правите – вие
сте много щастлив. Защото то ще
означава, че... вие няма да останете
никога сам, че имате... цяла в с е л
е н а от зелени дървета, от цветя и
пеперуди, от буболечки и мравки,
от изгреви и залези, от звукове и
аромати." - из "Бодливата роза"
Отново сведохме глави пред
паметта на големия писател и общественик Николай Хайтов. Рано

сутринта на 30 юни пред издигнатия паметник на непримиримия
родолюбец, в малката паркова
зона срещу СОУ „Христо Ботев“,
застанаха учениците от 10б клас,
представители на Ученически съвет, ръководители и учители от нашето училище. Съвместно с Иванка
Арсенова – педагогически съветник, Геновева Стоянова – класен
ръководител на десетокласниците,
Володя Иванов – преподавател по
музика и със съдействието на Добринка Вълкова – начален учител,

Иван Петров – преподавател по математика и Наталия Генчева – преподавател по химия, организирахме
възпоменателно тържество, за да
се преклоним пред неговото величие и титанично дело. Водещите
Кристина, Славена и Георги отново
приковаха вниманието ни, на фона
на любимата родопска песен на
писателя „Руфинка болна легнала“,
върху факта, според доц. д. н. Ивайло Христов, че няма „автор с толкова изразено национално съзнание,
писател, който така затрогващо и
страстно да обича България и да
отстоява националните ни идеали.“
Мъдрите думи на Николай Хайтов
за пореден път разтърсиха душите
ни, провокираха умовете ни. Ще го
помним като български писател,
драматург, публицист, известен
със съчиненията си относно гроба
на Апостола на свободата – Васил
Левски, автор на едни от най-превежданите книги като „Диви разкази“ и „Шумки от габър“, сценарист
на едни от най-силните български
игрални филми като „Козият рог“,
„Краят на песента“, „Мъжки времена“, „Орисия“ и „Капитан Петко
Войвода“. Припомнихме си какво
казват за него съвременниците му.
Слушахме с възхищение селекцията от негови мисли. С едноминутно
мълчание почетохме паметта на
радетеля на българската кауза на
фона на песента за капитан Петко
войвода и поднесохме венец на
паметника.
Поклон пред твореца, водил
битка „за съхраняване и запазване
на българщината“!
Анка КОЗАРЕВА
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Тутракански самодейци
участваха в Събора на читалищата

Светлана ПЕТКОВА
VIII-ят Национален събор на читалищата се проведе в град Бяла,
обл. Варна от 22 до 25 юни. Над
1 500 самодейци от 70 читалища
взеха участие в събитието. В рамките на четири дни, във вечерните
часове, жителите и гостите на
морския град се насладиха на
изпълненията на участниците в
събора.
В програмата бяха включени
певчески групи и танцови състави
от всички възрасти, кукери, театрални групи и групи за скечове,

групи за обичаи. Проведени бяха
и кръгли маси, в рамките, на които
се обсъждаха актуални читалищни
проблеми и обменени идеи, опит
и добри практики.
Организаторите на Събора са
Община Бяла и НЧ „Пробуда –
1928“. От Тутракан участваха ВГ
"Северина" и ФГ "Детелини" при
НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873", чийто
ръководител е Стоян Дечев. На
откритата сцена на площада в
морския град те представиха три
песни и два танца, за което получиха плакет и грамота.

Шекер Байрам празнуваха на площада в с. Цар Самуил

Калина ГРЪНЧАРОВА
юсюлмани и християни се събраха
на площада в с. Цар
Самуил и заедно празнуваха Рамазан Байрам или
както още е познат Шекер
Байрам. Всички присъстващи получиха по опаковка
локум, а музика се лееше
от откритата сцена, на
която по-късно един след
друг своето изкуство показаха различни самодейни
състави.
Най-напред кметът на
селото Мехмед Юмер приветства с "Добре дошли"
присъстващите и както
повелява традицията се
извини и поиска прошка.
"Честит празник, скъпи
приятели! От името на
кмета на общината д-р
Димитър Стефанов Ви

- обърна се към всички
областният лидер на ДПССилистра Насуф Насуф.
Левент Мемиш, член на
националното ръководство на ДПС, поздрави
всички за заедността.
"Нека да празнуваме заедно
и Байрама, и Великден!"
" Цар Самуил е най-голямото село, в което мюсюлмани и християни живеят
заедно, празнуват заедно,
работят заедно. За свещения празник Ви поздравявам

МДПС Тутракан зарадва малки и големи от квартал
"Васил Левски" ("Байкала") . Младежите раздаваха дрехи за нуждаещите се и така преди свещения празник
Размазан Байрам успяха да възвърнат усмивките по
лицата на тези хора!

М

пожелавам да сте здрави,
да се обичате и да правим
добрини един на друг" - пожела им зам.-кметът Петя
Князова-Василева.
"Днес мюсюлманският
свят празнува един голям
празник - Рамазан Байрам.
Пожелавам Ви здраве, успехи и благоденствие!"

и ви целувам ръка!" - обърна
се към присъстващите и
народният представител
Невин Хасан.
Царсамуилци бяха поздравени о от общинския
лидер на ДПС Нехат Кантаров, който също им
пожела здраве и берекет.
Изненада за гостите,
но не и за селото, бяха
изпълненията на три песни
от кмета Мехмед Юмер,
а след него всички се
насладиха на изпълненията на Танцова формация
"Хармония" и на вокалната
фолклорна група към читалището. Гинка Димитрова
от Старо село поздрави
празнуващите с една народна песен.
Празникът продължи с
изпълнения на Наргиз.

Общинският председател на ДПС-Тутракан - Нехат Кантаров, и председателят
на младежката организация на ДПС в крайдунавския град - Тунджай Тунай, посетиха
децата от Центъра за настаняване от семеен тип в.Тутракан по случай Рамазан
Байрам. Децата бяха зарадвани с баклава и както повелява традицията им бяха
раздадени пари!
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ТУТРАКАН - ЕВРОПЕЙСКИЯТ ГРАД

Свободата или от залеза до изгрева
Калина ГРЪНЧАРОВА
жон Лоутън и Б.Т.Р. изпълниха "Джулай Морнинг" 5:34 ч., точно, когато
слънцето се появи от изток над
Дунава. Над пет хиляди души,
хора със свободен дух, както сме

Д

свикнали да наричаме любителите
на Джулая дойдоха и тази година в
Тутракан. Много от тях за четвърти
пореден път. И с обещанието, че
догодина отново ще са тук.
Равносметката сочи недвусмислено засилен интерес към
събитието - участието на рок банди
от цялата страна плюс популярните
Б.Т.Р., Подуене Блус Бенд, Васко
Кръпката, Санеца и естествено
Джон Лоутън.
Кметове от Силистренска област
и от още много български градове
бяха на брега, народните представители Валери Симеонов (приятел

на Лоутън) и Валентин Касабов,
областният управител Стоян Бонев
и много други също посрещнаха
край Тутракан юлското утро.
Цонко Цонев Кметъла представи
своите "Кметълски истории" и рок
изложба.
В историята ще остане също и

пресконференцията, която даде
на журналистите от Силистренско
Джон Лоутън.
Той разказа за първите си посещения в България, за документалната филмова поредица-пътеводител показваща различни интересни
места и хора в България.
Каварна е любимият му български град, в него той има апартамент и го чувства като свой втори
дом. Родопите са също много
специално място за него.
С Дунав и кмета Димитър Стефанов той свързва Тутракан, щом

Градът на залеза и изгрева празнува

чуе името на града.
Рок музиката, тази, която носи
свободния дух и която се свързва с
рокдинозаврите като него, няма да
изчезне, смята Джон Лоутън. Той
посочи, че на концерта в Добрич на
първа линия са били много млади
хора, които са пеели заедно с него.
Запитан за неговото мнение за
резултатите от проведения референдум в Англия за излизане от
Европейския съюз, той каза, че е
твърде рано още да се каже дали
ще е добре или зле за страната.
След 6 месеца ще се видят първите резултати и тогава може да
коментира.
С Брекзит или не, Джулай Морнинг ще има винаги, категоричен
бе Лоутън.
"Free me" ("Освободи ме") е песента, която си тананика вървейки
по улиците на Тутракан, а първите
думи научени на български са

Н

взеха по-твърд обрат, с малки
изключения, чак до зори. Изявите
на младите бяха продължени от
Ignor the hate, Торнадо, Elevate,
Blood rush, Bad city, Blood sugar,
повечето, от които предпочитат
твърдия рок, някои много твърд
- сякаш доста по-твърд от този,
който бе склонна да слуша една
част от публиката – по-възрастна-

Тутракан - Столица на кайсията-2016
ри празника в едно
съчета 29 юни в Тутракан - Денят на р.
Дунав, Петровден и Празник
на кайсията. В Крайдунавския парк оранжевото бе
на мода във всичките му
вариации - от плодове през
сладкиши до кайсиева ракия.
Най-добър плод кайсия
тази година показа Ивелин Спасов, а след него
оценяващите поставиха
кайсиите на още двама
производители - Десислав
Леков и Николай Велчев.
В конкурса за най-добра
домашна кайсиева ракия победител е Игор Шербанов,
следван от Радка Георгиева
и НЧ "Възраждане", Старо
село.
Най-вкусното сладко от
кайсии бе приготвила Петрана Генова, на второ място журито класира надежда
Добрева, а на трето - НЧ
"Христо Ботев", с. Белица.
В конкурса за най-вкусен
кайсиев сладкиш на място
е НЧ "Васил Йорданов",
с. Нова Черна, следвано

Т

от Стоянка Симеонова и
Кръстинка Кирилова от
с. Цар Самуил. Награда за
най-оригинален сладкиш бе
присъдена на НЧ "Хр.Ботев",
с. Белица.
С особено любопитство
всички очакваха конкурса за Принцеса и Принц
"Кайсийка". Принцесата
безапелационно е Катерина Русева от Тутракан, а
Принът - Иван Паришков
от Русе. (на снимката)
Празникът продължи с
концерт-спектакъл посветен на Международния ден
на река Дунав. Публиката
имаше възможността да
се наслади на прекрасните
изпълнения на децата от
ДВГ "Слънчева усмивка"
- гр. Тутракан, ВГ "Приста" - гр. Русе, Танцово
училище "Тутракан", ВФ
"Вива Тийнс", както и
музикантите от школата по китара към ОЦИД
- Тутракан. Началото на
концерта бе поставено,
като в небето полетяха
“ТГ”
над 100 гълъба.

поетично
Анка
КОЗАРЕВА

шопска салата, няма интернет,
тука-тука, чакай малко, айде.
На 11 юли Джон Лоутън ще
навърши 70 години и рождения
си ден ще посрещне с концерт
в Германия. В Хамбург той има
група "Луцифер френд", която
съществува и преди той да отиде в
Юрая Хийп. След 38 години групата
се е събрала и макар през първите
30 минути са говорили за здравни
проблеми, те подготвят нов албум,
който ще излезе в края на м.август
и ще се казва "Твърде късно да
намразиш".
Всъщност, да посрещнеш юлското утро на брега на Дунав в Тутракан си е истинско преживяване.
В стих го пренесла Анка Козарева,
а един силистренец - Димитър
Пецов, споделя своята емоция.
Тук. На страниците на "Тутракански
глас"...

Джулай Морнинг Тутракан – много и твърд рок до зори
Димитър ПЕЦОВ
аситеното присъствие на
младежки рок банди по
принцип е характерно за
събитието, което се провежда
вече за четвърти път в местността
"Лодкостоянката" в Тутракан и тази
година не направи изключение.
Първи вечерта опънаха жиците
„The roost" - ентусиазирани тийнейджъри от София, невключени
в първоначалната програма, но
които се представиха на ниво,
даже имат авторска песен „Заедно” – мно-о-о-о-г-о приятно лятно
парче, което може да бъде открито
в Youtube.
След тях излязоха „Inside line”
от Силистра, също много малки
на възраст и съществуващи съвсем
отскоро, но вече формирали репертоар от кавъри на известни рок
банди. Ако и те изкарат след време
нещо авторско, ще бъде чудесно.
След тях нещата определено
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та, но затова пък за най-младите
този хард маратон беше повод за
луд купон пред сцената.
„Подуене блус бенд” и Васко
Кръпката разчупиха твърдата линия, излизайки към 22:00 часа и
започвайки концерта си с парчета
от последния си албум „Пътят”, и
завършвайки с емблематичните
хитове, познати и запети и от

младите, и от старите. Александър
Филчев - Санеца, един изпълнител, който придружава Б.Т.Р при
техните участия, и тази година се
включи със солови изпълнения с
китара на известни песни между изявите на отделните групи,
а времето преди излизане на
„хедлайнерите” на тазгодишното
събитие – група „Б.Т.Р.” и Джон
Лоутън – беше за Tribute на Металика, изпълнен от варненците от
„Sanitarium escape”.
Накрая настъпи и дългоочакваното юлско утро, в което тъмните и
отсечени облаци на тежкия саунд,
бяха пробити от лъчите на по-мелодично звучене от репертоара
на „Юрая Хийп” - Джон Лоутън и
"Б.Т.Р", а огромната поляна, вече
осветена, разкри мащабите и
същността на събитието – хиляди
хора, позитивно настроени, макар
и поуморени, бяха дочакали новия
изгрев.

Градът на залеза и изгрева празнува.
С магията на рока сърцата ни вълнува.
Съмишленици на духа свободен Кметът Стефанов
е сбрал.
Рок купон за стари и за млади е организирал и създал.
Най-напред на Дунав бряг, преди да падне вечерта,
залеза красив изпращат с хитово парче – мечта.
Книгата си Цонко Цонев - Кметъла представя,
колекцията рокаджийска своя предоставя
на всеки, който искрено желае
с ценните експонати да се запознае.
Тук събитието да оценят и уважат,
а и сцената да споделят и разтресат,
са ПББ с Васко Кръпката и Мутафчиев – любимецът
народен,
Санеца, “Торнадо“, много млади рок банди ... „Вход
свободен“.
През нощта в крайбрежната местност "Лодкостоянка"
не липсват нито сънят, нито сладката дрямка.
Тук свирят и пеят звездни групи, талантливи, славни.
За феновете свои – атрактивни и забавни.
Рок вълшебството до изгрева продължава
с музика, която живее и не остарява.
С Джон Лоутън и Б.Т.Р. „Джулай морнинг“ всички
изпълняват,
щом лъчите слънчеви реката величава озаряват.
Свежия полъх на първото юлско утро усещат музиканти и фенове с дух свободен го посрещат.
Ще се превърне ли Тутракан в столица на рока?
Ще действат ли все в същата посока
Кметът наш и Кметъла – на рок музиката фенове
всеотдайни,
организатори на събития културни и полезни,
трайни.
Да оценим делата им, да ги подкрепим
и от сърце да им благодарим.

"Кметълски истории"
и рок изложба

а Джулая в Тутракан
Цонко Цонев заедно
с Наско от Б.Т.Р. и
Санеца представиха книгата "Кметълски истории", в
която са описани събития
случили се извън сцената
с едни от най-великите рок
музиканти, които са идвали в Каварна по покана на
Кметъла. Книгата съдържа
16 глави за най-известните
музикални групи и изпълнители, сред които Дио,
Кембълът, “Любе”, Б.Т.Р. и
Санеца, Емир Костурица,
“Ъндърграунд”, “Апокалиптика”, “Моторхед”, Алис
Купър, “Менауор”, “Аксепт”, Глен Хюз.
Специална глава е отделена на женските гласове

Н

в рока Доро Пеш, Таря
Турунен и Шарън ден Адел
от “Уитин темптейшън”.
За колата с автографите
на Кметъла, която той
нарича “моят музей на колела”, както и за блоковете,
изрисувани с ликовете на
известните рокаджии също
е отделено място.
На дунавския бряг, Кметъла подреди и личната си рок
изложба - китарите на Глен
Хюс и "Меноар" с автографи, златен Бърн, кожа от
барабан на група "Дороо",
златен диск с автографи
от "Зи Зи Топ", палки от
барабани на "Акцепт" и
на барабаниста на Рони
Джеймз Дио - Саймън Райт.
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Двама професори по урология и
нефрология с консултации в Русе
В

одещи специалисти в
областта на урологията и нефрологията
ще бъдат в Русе, в края на
месец юли за консултации.
Пациенти от цяла Североизточна България ще могат
да се запишат за профилактични и контролни прегледи
при националния консултант по урология проф. Петър Симеонов и началника
на клиниката по нефрология
на УМБАЛ „Александровска”
проф. Емил Паскалев.
Двамата медици идват в
града ни, след договорено
сътрудничество с Многоп-

рофилна болница за активно
лечение „Медика Русе”.
Съвместната работа между Лечебното заведение

и двамата специалисти
продължава вече няколко
месеца с една основна цел
- да даде възможност на
пациенти от региона да
се консултират с водещи
специалисти на място, без
да им се налага да пътуват
до София.
Прегледите при проф. Петър Симеонов и проф. Емил
Паскалев ще бъдат на 23
юли между 9 и 16.30 часа в
МБАЛ „Медика Русе".
Записването ще става та поликлиника на улица
предварително, на място „Рига” 35, или на телефони
в Лечебното заведение, в 082/ 830 230; 0876/ 830 230.
“ТГ”
сградата на бившата Тре-

Велопоход “Забравените паметници”
Т
ази година се навършват 90 години
от зверското избиване на група староселци,
обявили се през 1926 г.
против окупацията на Румъния и издевателствата
над мирното българско
население от румъно-чокойската власт, напомнят от Сдружението за
развитите на туризма
в Тутракан и региона. В
тяхна чест, в местността „Кулвала”, близо до с.
Старо село е издигнат паметник. Паметникът не е
поддържан и освежаван от
много години и малцина си
спомнят за някогашните
големи чествания. Миналата година двама членове
на Сдружението и двама
стажанти едва успяха

да намерят потъналия в
растителност паметник
и да го закрепят, за да не
рухне информират още от

ската акция „Забравените
паметници – Старо село”
и призовава за участие в
почистването на паметника и почитане паметта
на загиналите. Така ще
продължим започнатите от нас през 2014 г.
дейности по опазване на
културно-историческото
наследство в региона на
Тутракан. Нека бъдем полезни, като възстановим
една позабравена традиция, категорични са те.
За любителите на колоезденето мероприятието ще бъде съчетано
с велосипеден поход до
местността.
От Тутракан ще се
Сдружението във Фейсбук
тръгне в 9:00 часа на 9
профила си.
Тази година Сдружение- юли (събота) от бензиносто организира доброволче- танция "Шел".

Самодейците от
НЧ „Христо Ботев“
от град Главиница,
водени от председателя на читалищното настоятелство
и зам.-областен управител на област
Силистра - Елена Томова, участваха във
Фолклорния събор
„Петровска китка“,
който се проведе в
гр. Велики Преслав.

Тръгвайте за ваканция със здравна книжка в джоба
а носим здравноосигурителната
си книжка с нас
по време на летния
си отпуск, съветват
от здравната каса.
Така, когато заминем
на почивка, ако се
наложи, ще получим
медицинска помощ по
линия на касата. За
целта можем да се
обърнем към всеки общопрактикуващ лекар
за съдействие, след
като му представим
своята книжка.
Здравната каса заплаща на общопрактикуващите лекари
за инцидентно оказана медицинска помощ
на лица, които не фигурират в пациентските им листи. Ако

Д

в лечебното заведение, където търсим
медицинска помощ по
време на почивка и
ваканция, поискат да
заплатим, трябва да
изискаме от лекаря
финансов документ
за платените суми,
информират от касата.
Оттам допълват,
че ако се наложи да
ползваме спешна или
неотложна помощ в
някой от центровете
за спешна помощ в
страната, услугата
не се заплаща.
Хронично болните
трябва да знаят, че
рецептите им могат да се изпълняват
от аптеки в цялата
страна, които имат

договор с касата. При
необходимост от зъболекарски услуги, можем да посетим всеки
зъболекар, сключил договор със здравноосигурителната институция, и да получим
необходимата помощ
след като представим
здравноосигурителна
книжка.
При нужда от постъпване в болница,
можем да се обърнем
директно към найблизкото лечебно заведение. Ще се наложи да заплатим обаче
такса от 5,80 лв. на
ден за болнично лечение.
Ако почивката ни е
свързана с пътуване в
друга държава членка

на Европейския съюз,
трябва предварително да си извадим Европейска здравноосигурителна карта или
пък временно удостоверение, което замества въпросната
здравна карта. Тя се
издава в срок от 15
дни, а за удостоверението ще чакаме само
два дни.
От касата допълват, че тези документи не са задължителни, но са препоръчителни, защото
осигуряват безплатен
достъп до спешна и
неотложна помощ в
страните от Европейския съюз, в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.
“ТГ”
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22-25 септември 2016 г.

Българското Черноморие
Програма - 4 дни/3 нощувки
22.09. - I ден - 6:00 – Отпътуване за Каварна. Пристигане на нос
Калиакра - завършекът на дълъг и тесен полуостров. Непристъпността на скалите станала причина още в дълбока древност тук да
се изгради крепост. Крепостта помни стъпките на тракийското
племе тиризи, римляни, на деспот Добротица и 40-те безименни
български девойки достигнали до нас с легендите.
11:30 - Отпътуване за Балчик. Разходка из градините на Двореца, където ще научим неговата история. “Двореца" е бивша лятна
резиденция на румънската кралица Мария. Вековните дървета,
полските цветя, ручеите и птиците, дори заглъхналите стари воденици и пресъхналите каменни чешми омагьосали първата дама на
Румъния и тя пожелала след нейната смърт, сърцето и да остане
завинаги тук. Посещение на Ботаническата градина /по желание/.
Настаняване в хотел в района на Балчик . Свободно време.
23.09. - II ден - 7:00 – Закуска.
8:00 – Отпътуване за Варна и посещение на Евксиноград – първата
и най-старата извънградска резиденция на българските владетели
от последното българско царство, известен с великолепните си
градини, паметник на парковото изкуство от световна величина.
Дворецът е недвижима културна ценност от национално значение.
Посещение на Музей на стъклото, Белослав - През 1893 г. в град
Белослав е открита първата фабрика за стъкло в България и тя
функционира до днес. В нея днес се помещава и Музея на стъклото.
В музея може да видите съставните компоненти преди обработката
и самата обработка.
Отпътуване за Несебър - един от най-древните градове в Европа,
възникнал преди повече от 3200 години. Старият град е разположен
на малък полуостров с дължина само 850 м и ширина 350 м, свързан
със сушата чрез тесен провлак. Разходка в Несебър с местен екскурзовод . Настаняване в хотел в района на Южното Черноморие.
24.09. - III ден - 7:00 – Закуска.
8:30 – Отпътуване за мегалитното светилище Беглик Таш скътано
в полите на Странджа планина. Огромни скални късове, обработени от незнайни майстори, изграждат гигантска композиция в
закътана местност на 6 км северно от Приморско. На поляната
непосредствено пред светилището са се изпълнявали нестинарски
ритуали до 1956 г.
Отпътуване за замъка в с. Равадиново - високите кули на замъка,
обрасли с бръшлян, ще ви накарат да си припомните приказките
на братя Грим.
Пешеходна обиколка на стария град в Созопол. Посещение на
църквата „Св. Георги Победоносец“, където се съхраняват мощите
на Св. Йоан Кръстител, както и частица от Светия кръст. Свободно
време за разходка. Завръщане в хотела.
25.09. - IV ден - 7:00 – Закуска.
8:30 – Отпътуване за Бургас и посещение на остров Света Анастасия. Между 1945 и 1990 г. островът носи името Болшевик. Намира
се на 6,5 км югоизточно от Бургас, между нос Света Анастасия и
нос Атия. Островът е изграден от вулканични скали, висок е 12
метра, площта му е 0,01 кв.км. На него се намира манастирът „Света
Анастасия“. Продължителност на пътуването: 30-40 мин. в едната
посока. Престоят на Острова е 2 часа.
Отпътуване за Тутракан. Завръщане вечерта.
Цена: 189 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 3 нощувки и
закуски, застраховка, екскурзоводски беседи в обектите, курортна
такса и “Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време
на екскурзията.
Цената не включва входове на посещаваните обекти:
- Нос Калиакра - 3 лв. (възрастни), 1,50 лв. (ученици, студенти).
- Двореца в Балчик – възрастни – 6 лв., деца /7 - 18 години/ – 1 лв.
- Ботаническата градина в Балчик - възрастни - 8.00 лв.; ученици,
студенти и пенсионери - 3.00 лв.
- Резиденция Евксиноград - индивидуални посещения: 12 лв./
човек; групови /над 10 човека/ - 10 лв./човек; деца до 16 г. и пенсионери – 3 лв.
- Музея на стъклото - възрастни - 5 лв., деца - 3 лв .
- Беглик Таш - възрастни - 2 лв., пенсионери, ученици, студенти - 1 лв.
- Замъка в с. Равадиново – възрастни - 10 лв.
- Остров Света Анастасия - Билет за кораб двупосочен - 12 лв.,
7 лв. (за учащи и пенсионери). Вход за музея - стандартен - 6 лв.,
за пенсионери - 3 лв.
Бележка: Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на програмата.
За записвания: Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0895 425453
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СМЯХ

ТГ

Адам се събужда с жесток махмурлук. Цепи го глава,
Работодател споделя с финансовия министър:
чувства се като разглобен... Опипва си тялото и какво
- Вече четири месеца не съм плащал заплати на моида види - няма нито едно ребро!
те работници, а те продължават да идват на работа.
- Боже! Какво става с мен?
Какво да правя?
- Каквото пожела. Кой вчера се напи и ревеше - "Жени,
След кратък размисъл министърът го посъветвал:
давай жени!"
- Искай им такса "Вход"!

справочник

ɇɚɥɟɤɰɢɹɩɨɢɫɬɨɪɢɹɜɋɍɛɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɧɚɣɞɴɥɝɢɹɫɴɧ
Шефът: - Все хленчите, но е факт, че тази година
ɫɬɭɞɟɧɬɴɬɇȼɡɚɫɩɚɜɬɢɜɟɤɢɫɟɫɴɛɭɞɢɱɚɤɩɪɟɡɬɢ заплатите ви са с 35% по-високи!
Плах глас: - Спрямо коя година?
Баба се кара на внучката: – Къде си хукнала така, ма?
- Спрямо следващата.
– На купон...
– Бърже да си сложиш гащи...
Продавам
– Бабо, ти на опера кат ходиш, слагаш ли си тапи в
Продавам къща в с.Белица. Тел. за връзка: 0887418520
ушите?

0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
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

Един паднал от мотор, изпотрошил се целия в болницата в гипс. Дошъл брат му на свиждане.
- Шо стана бе, бачьо, шо се случи ?
- Докторо рече, че имам строшени ребра, сътресение
на мозако, изкълчено рамо, фрактура на тазо и фрактура
на реброто.
Брат му го погледал, погледал и учудено му рекъл:
- Я тава не мога да го запомна, че кажа на майка, че
си умрел ...
- Колко струва този папагал?
- 6500 лв.
- Ега ти! Тоа да не пише и статуси, бе...
Жена спира на бензиностанция да зарежда гориво:
- Моля, бензин за 50 лева!
- Госпожо, колата Ви не е ли дизел?
- Ааа, не! Опел е!
- Суши яла ли си?
- Не, само с уста...

Продавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
лятна кухня, гараж и 2,5 дка дворно място. Цена - 10 хил.
лв. За доп. информация на тел.: 0877646593

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

Сканди

СУДОКУ

На вратата се звъни. Отваря домакинът, а насреща
му стар евреин пита:
- Извинете, вие ли спасихте вчера от реката едно
малко еврейче?
- Аз!
- А къде му е шапката?

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

7 - 13.07.2016 г.

"Julyroad Нова Черна 2016" Мотокрос в Дичево

Калина ГРЪНЧАРОВА
а шестото издание на
"Julyroad Нова Черна
2016" вече може да се
говори в исторически план.
Организаторите - Община Тутракан, Чавдар Владимиров от Нова
Черна и Атанас Арабаджиев от
Русе със сигурност увеличават
опита, участниците-състезатели
също.
Надпреварата бе в три класа
- А1- Експерт - джипове висок
клас, А2 - Хоби, за стандартни
автомобили и клас АТВ - водачи
на бъгита. Теренът даде възможност да се покаже майсторлък и
професионализъм, а емоцията
на публиката бе безкрайна.
"По наше мнение се получи
едно много успешно състезание,
а критерият за такова е, когато
състезателите го харесват. Ние
го правим за тях, коментира Атанас Арабаджиев. Равносметката
е, колкото повече усмивки на
финала, толкова по-добре.
Тази година има малко отлив
- участваха 35 екипажа в трите
класа, но това е, защото офроудът като част от бензиновите
спортове, както ние ги наричаме,
е скъп спорт. Освен това, за да
се обслужват добре екипажите в
едно състезание, е необходимо
да са до 40. "
"Състезанието се получи добре благодарение на екипа,
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ɇɟɭɦɨɪɧɢɬɟɝɥɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɧɚ-XO\URDGɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɑɚɜɞɚɪȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢȺɬɚɧɚɫȺɪɚɛɚɞɠɢɟɜɄɚɥɢɧɚ

който работи за него - 30 души
общо, на които благодаря, каза
и другият организатор Чавдар
Владимиров. Това са Тошко Гаргов, Никола Петров, Георги Христов от с. Голямо Враново, който
монтира банята, Янка Енева,
Васко Райчинов от Кърджали,
ще пропусна някого сигурно.
Всичко е добре, когато свърши
добре, а при нашето състезание
така се получи.
Благодаря и на всички спонсори, имаше много награди, които
осигурихме благодарение на тях.
А с Наско Арабаджиев работихме както всеки път чудесно.
Разпределихме си задачите и
всичко вървеше добре."
Какво сочи крайното класиране... В Клас А сред участващите
8 екипа, победители са Любен
Динев и Милен Дечев от Стара
Загора с "Тойота", втори са
Християн Георгиев и Данаил
Костадинов от Плевен с "Вранглер", а трети - Борис Борисов и
Венимир Великов от Нова Черна
с "Патрол 4.2".
В Клас А2 участваха 13 екипа.
Купата на победителя грабнаха
Неделчо Неделчев и Теодор
Неделчев от Русе с "Витара",
на второ място - Христомир
Илиев и Пламен Иванов от Русе
с "Дайхацу Роки" и трети - Светлин Илиев и Николай Иванов от
Силистра с "Нисан Терано".
Като навигатори в този клас
сред участниците са и две дами
- Здравка Георгиева от Русе,
която с пилота Георги Георгиев
се класира седма и Жана Крутай
от Варна с пилота Запрян Запрянов - девета.
В Клас ATV победител е Емил
Комаровски от Адвенчър, следван от Дани Трифонов от Варна
и Господин Вълев от Ямбол.
Купите на победителите и
още много награди - типично
професионални, връчиха кметът
на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов и двамата партньори
в организацията - Чавдар Владимиров и Атанас Арабаджиев.
"Julyroad Нова Черна 2016"
се осъществява с подкрепата
на Община Тутракан, ROAN`90,
Fina, "Калето", Networx, Utiform,
TripX-,Плевен, Басейн Регал,
Агро Ф+С, Decor A, Decor B,
2R-Пловдив, ЗП "Георги Борисов", Иван Николов, НЧ "Васил
Йорданов"-Нова Черна, Димо
Денчев, "Балдаран".

Дончо ДОНЧЕВ
ɚ  ɸɥɢ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ
Ⱦɢɱɟɜɨɨɬɛɟɥɹɡɚɯɚɟɠɟɝɨɞɧɢɹɉɪɚɡɧɢɤɧɚɫɟɥɨɬɨɤɨɣɬɨɩɨɬɪɚɞɢɰɢɹɜɤɥɸɱɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɦɭɡɢɤɚɥɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɫɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɢɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɧɚ
ɦɟɫɬɧɢɢɝɨɫɬɭɜɚɳɢɫɴɫɬɚɜɢɢ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ ȼ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɫɟ
ɩɪɟɜɪɴɳɚɢɟɠɟɝɨɞɧɢɹɬɦɨɬɨɤɪɨɫɤɨɣɬɨɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɜɟɱɟ
ɡɚɫɟɞɦɚɝɨɞɢɧɚ
ɋɟɥɨȾɢɱɟɜɨɄɟɦɚɥɤɶɨɣɫɟ
ɧɚɦɢɪɚɧɚɤɦɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɢɧɚɤɦɨɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚȼɧɟɝɨ
ɠɢɜɟɹɬ  ɞɭɲɢ ɢ ɟ ɟɞɧɨ ɢ
ɨɬɞɜɚɞɟɫɟɬɢɬɪɢɬɟɧɚɫɟɥɟɧɢ
ɦɟɫɬɚɜɝɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚȼɟɱɟɜɬɨɪɢɦɚɧɞɚɬ
ɫɟɥɨɬɨɫɟɭɩɪɚɜɥɹɜɚɨɬȼɟɞɚɬ
Ⱥɯɦɟɞɢɡɛɪɚɧɤɚɬɨɧɟɡɚɜɢɫɢɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɧɚɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɦɟɫɧɢ
ɢɡɛɨɪɢɋɟɥɨɬɨɟɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɨ
ɩɨɱɬɢ ɢɡɰɹɥɨ ɧɚ ɪɚɜɟɧ ɬɟɪɟɧ
ɫ ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚ
ÄȺɣɤɴɧɚ´ Ɇɟɫɬɧɨɫɬ ɤɨɹɬɨ
ɡɟɦɟɞɟɥɰɢɬɟ ɧɟɧɚɜɢɠɞɚɬ ɧɨ
ɫɟɝɚɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢɬɟɢɥɸɛɢɬɟɥɢɬɟɧɚɦɨɬɨɪɧɢɬɟɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹ
ɦɧɨɝɨ ɯɚɪɟɫɜɚɬ ɢ ɧɢɤɨɝɚ ɧɟ
ɡɚɛɪɚɜɹɬ ɱɟ ɫɚ ɹ ɩɨɫɟɬɢɥɢ
ɉɪɟɞɢɝɨɞɢɧɢɤɦɟɬɴɬȼɟɞɚɬ
Ⱥɯɦɟɞ ɫɴɫ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɢ
ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɦɟɫɬɧɢ ɫɩɨɧɫɨɪɢ
ɪɟɲɚɜɚɬɞɚɩɪɨɜɟɞɚɬɩɴɪɜɨɬɨ
ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ ɫ ɦɨɬɨɪɢ ɧɨ ɡɚ
ɰɟɥɬɚ ɟ ɛɢɥɚ ɧɭɠɧɚ ɩɢɫɬɚ ɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚÄȺɣɤɴɧɚ´ɫɟɨɤɚɡɜɚ
ɱɟɟɩɪɟɤɪɚɫɟɧɬɟɪɟɧɡɚɬɚɡɢ
ɰɟɥɂɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɬɪɚɫɟ
ɡɚɦɨɬɨɤɪɨɫɧɟɟɧɢɤɚɤɥɟɫɧɚ
ɡɚɞɚɱɚ ɓɟ ɩɨɩɢɬɚɬɟ ɡɚɳɨ"
Ɇɨɠɟ ɛɢ ɳɟ ɤɚɠɟɬɟ ɧɚɯɜɴɪɥɹɦɟ ɧɹɤɨɥɤɨ ɤɭɩɱɢɧɢ ɡɟɦɧɚ
ɦɚɫɚɡɚɫɤɨɤɨɜɟɧɚɧɹɤɨɣɬɟɪɟɧ
ɢɝɨɬɨɜɨɜɟɱɟɝɨɢɦɚɦɟȾɚɧɨ
ɧɟɳɚɬɚɧɟɫɬɨɹɬɬɚɤɚ
ɂɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɟɞɧɨɬɚɤɨɜɚɬɪɚɫɟɢɡɢɫɤɜɚɦɧɨɝɨɞɨɛɪɢ
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɦɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɟ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚ
ɩɭɛɥɢɤɚɬɚɧɨɢɫɴɳɟɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɡɚ ɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢɬɟ
ȼɫɢɱɤɨɬɨɜɚɟɫɴɨɛɪɚɡɟɧɨɜɫ
Ⱦɢɱɟɜɨ ɋɥɟɞ ɤɚɬɨ ɟ ɯɜɴɪɥɟɧ
ɨɝɪɨɦɟɧɬɪɭɞɢɫɪɟɞɫɬɜɚɬɪɚɫɟɬɨɞɧɟɫɦɨɠɟɞɚɤɨɧɤɭɪɢɪɚ
ɞɨɫɬɚɝɪɚɞɨɜɟɢɫɟɥɚɜɰɹɥɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɚ
ɍɜɟɥɢɱɢ ɫɟ ɛɪɨɹɬ ɧɚ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɡɪɢɬɟɥɢɬɟɫɟɪɝɢɢɬɟɢ
ɬɴɪɝɨɜɰɢɬɟɇɹɦɚɞɚɟɝɪɟɲɤɚ
ɚɤɨɧɚɬɨɡɢɩɪɟɤɪɚɫɟɧɫɩɨɪɬɟɧ
ɩɪɚɡɧɢɤ ɫɟ ɩɨɤɚɧɢ ɤɚɬɨ ɝɨɫɬ
Ȼɨɝɞɚɧɇɢɤɨɥɨɜɩɪɟɡɢɞɟɧɬɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɮɟɞɟɪɚɰɢɹɩɨɦɨ-
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ɬɨɰɢɤɥɟɬɢɡɴɦɤɨɣɬɨɩɪɟɡ
ɝ ɟ ɢɡɛɪɚɧ ɢ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
ɧɚɜɫɢɱɤɢɜɴɬɪɟɲɧɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɢ ɦɨɬɨɰɢɤɥɟɬɧɢ ɫɴɸɡɢ ɜ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɦɨɬɨɰɢɤɥɟɬɟɧ
ɫɴɸɡ Ɍɨɡɢ ɩɪɟɤɪɚɫɟɧ ɱɨɜɟɤ
ɢ ɫɩɨɪɬɢɫɬ ɫɴɫ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɳɟ
ɨɤɚɠɟ ɨɝɪɨɦɧɚ ɩɨɦɨɳ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɜ ɫ Ⱦɢɱɟɜɨ ɤɨɢɬɨ ɫɟ
ɡɚɧɢɦɚɜɚɬ ɫ ɬɨɡɢ ɫɩɨɪɬ Ɂɚɳɨɬɨ ɫ Ⱦɢɱɟɜɨ ɢɦɚ ɧɟ ɫɚɦɨ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɬɪɚɫɟɡɚɦɨɬɨɤɪɨɫ
ɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɤɦɟɬɚ
ȼɟɞɚɬ Ⱥɯɦɟɞ ɜɟɱɟ ɪɚɡɩɨɥɚɝɚ
ɢ ɫ ɨɬɥɢɱɟɧ ɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥ ɤɨɣɬɨ ɫɴɫ ɫɜɨɢɬɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɭɱɚɫɬɢɹɜɢɧɚɝɢ
ɫɟ ɤɥɚɫɢɪɚ ɜ ɱɟɥɧɚɬɚ ɬɪɨɣɤɚ
ɋɢɥɧɨ ɜɹɪɜɚɦ ɜ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ
ɝɧ Ȼɨɝɞɚɧ ɇɢɤɨɥɨɜ ɡɚɳɨɬɨ
ɬɨɣ ɩɨ ɫɴɳɢɹ ɧɚɱɢɧ ɨɬ ɟɞɧɚ
ɧɟɪɚɜɧɚɢɝɨɥɚɩɨɥɹɧɚɧɚɩɪɚɜɢ
ɱɭɞɟɫɚȻɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟɧɚɧɟɝɨ
ɢɧɟɝɨɜɢɬɟɫɴɦɢɲɥɟɧɢɰɢɫɟɝɚ
ɜȻɴɥɝɚɪɢɹɬɨɡɢɫɩɨɪɬɟɫɢɥɧɨ
ɪɚɡɜɢɬȼȻɴɥɝɚɪɢɹɫɟɧɚɦɢɪɚ
ɧɚɣɞɨɛɪɚɬɚɩɢɫɬɚɡɚɦɨɬɨɤɪɨɫ
ɜ ȿɜɪɨɩɚ ɇɚ ɦɨɬɨɤɪɨɫɚ ɜ ɫ
Ⱦɢɱɟɜɨɜɡɟɦɚɯɚɭɱɚɫɬɢɟɨɛɳɨ
ɦɚɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢɨɬɤɨɢɬɨ
ɫɚɞɟɰɚɍɱɚɫɬɜɚɯɚɫɩɨɪɬɢɫɬɢ
ɨɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ȼɚɪɧɚ Ⱦɨɛɪɢɱ
Ɋɭɫɟ Ʉɭɛɪɚɬ ɢ ɫɟɥɚɬɚ ɄɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨȻɟɥɨɜɟɰɄɚɥɭɝɟɪɟɧɟ
ɄɨɥɚɪɨɜɨɢȾɢɱɟɜɨ
ȼɴɩɪɟɤɢ ɫɟɡɨɧɚ ɧɚ ɧɚɣ
ɝɨɥɹɦɚɬɚ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɚ ɪɚɛɨɬɚ
ɢ ɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚ ɫ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ
ɫɩɨɪɬɧɢɹɩɪɚɡɧɢɤɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɚ
ɧɚɞɡɪɢɬɟɥɢɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɬɨ ɛɟɲɟ ɨɬɤɪɢɬɨ ɨɬ ɤɦɟɬɚ
ɧɚɫɟɥɨɬɨȼɟɞɚɬȺɯɦɟɞɤɨɣɬɨ
ɩɨɠɟɥɚ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɫɤɚ ɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚɡɚɩɨɛɟɞɚɢɭɫɩɟɲɟɧ
ɮɢɧɚɥɧɚɜɫɢɱɤɢ
ɂ ɬɨɡɢ ɩɴɬ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ ɢ
ɜ ɬɟ ɤɥɚɫɚ ɦɨɬɨɪɢ ɩɪɟɦɢɧɚ
ɦɧɨɝɨɨɫɩɨɪɜɚɧɨɚɩɨɥɢɰɚɬɚ
ɧɚɦɥɚɞɢɬɟɢɧɚɯɴɫɚɧɢɫɩɨɪɬɢɫɬɢ ɧɟ ɫɢ ɥɢɱɟɲɟ ɧɢɤɚɤɜɚ
ɭɦɨɪɚɢɧɚɩɪɟɠɟɧɢɟɧɚɩɭɤɧɚ
ɬɟɝɪɚɞɭɫɚɝɨɪɟɳɢɧɚɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɨɬɬɪɢɬɟɦɚɧɲɚɛɹɯɚ
ɧɚɝɪɚɞɟɧɢ
Ɇɚɤɚɪɢɫɦɧɨɝɨɫɤɪɨɦɧɨɬɨ
ɫɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɟ
ɫɩɨɦɟɧɟɦɢɫɩɨɧɫɨɪɢɬɟɤɨɢɬɨ
ɩɨɦɨɝɧɚɯɚ ɡɚ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ Ɇɟɫɬɧɨɬɨ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɢɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɫɟɥɨɬɨ
ɢɡɤɚɡɜɚɬɫɜɨɹɬɚɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ
ɤɴɦ ɜɫɢɱɤɢ ɬɹɯ Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɁɄ Äɋɨɤɨɥ ± ´ ɫ
ɋɨɤɨɥ ɁɄ ÄɁɟɦɹ´ ɫ ɋɨɤɨɥ ɢ
ɞɪɭɝɢɛɢɡɧɟɫɦɟɧɢɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢ
ɥɢɰɚɨɬɪɚɣɨɧɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɢ
ɨɛɥɚɫɬɬɚ

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден
и да почерпят:

7 юли - Алтимир АДАМОВ, Народен представител от
10 юли - Димитрина БАРБУЧАНОВА, Директор на Дом
20 МИР Силистра, ГЕРБ
за стари хора-Тутракан
7 юли - Анка КОЗАРЕВА, Библиотекар, СОУ "Христо
12 юли - Петя ДОНЧЕВА, Спец. ЕСГРАОН, Община
Ботев", Тутракан
Тутракан
7 юли - Ивайло ПАНИЧАРСКИ, ТФ "Дунавска младост",
13 юли - Илия ГЕОРГИЕВ, Лесничей, ДГС-Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
13 юли - Йозджан ЮМЕРОВ, Кмет на с. Черногор,
8 юли - Данка МИЛЧЕВА, Зам.-кмет на Община Гла- Община Главиница
виница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

