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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 28

Година LIV

14 - 20 юли 2016 г.

Цена 0.60 лв.

Кметът на Тутракан
д-р Димитър Стефанов e отличен
с приз "Кмет на месеца"
а официална церемония в столицата - в
клуб „Перото“ в НДК,
на 12 юли бяха връчени наградите „Кмет на месеца“
на победителите в конкурса за месец юни на тема
„Празници и фестивали".
Конкурсът се организира
от Портала на българските
общини Kmeta.bg.
На събитието присъстваха министърът на туризма Николина Ангелкова,
зам.-министърът на културата Бони Петрунова,
изпълнителният директор
на „Бранд Медия България“
Боян Томов и д-р Людмил
Веселинов, член на борда на
директорите на НДК.
на стр. 2

Н

В Главиница - частични избори за кмет
на 2 октомври

указ №212 от 24 юни
т.г. на президента Росен Плевнелиев, публикуван в брой 51/5.7.2016
г., в община Главиница са
насрочени частични избори
за кмет на 2 октомври 2016
г., съобщиха от Общинската избирателна комисия.
До провеждането на частични избори се стигна,
след като през декември,
миналата година, Насуф

С

Насуф /ДПС/, който събра
най-голяма подкрепа на изборите и оглави общината,
бе признат за виновен за
длъжностно престъпление извършено през 2007
година, когато отново бе
начело на община Главиница. Правомощията му бяха
прекратени предсрочно и
това наложи избор на временен кмет.
“ТГ”

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Староселци почетоха паметта
на убитите преди 90 години
свои събратя

ɧɚɫɬɪhhh

Заповядайте в обновения

Детски магазин

"Слънчице"
В него ще намерите качествени дрехи за
принцеси и малчугани!
Магазинът се намира в Тутракан
до механа "Мелани" и работи всеки ден
от 8:30 до 18:30 часа
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НОВИНИ
БСП-ТУТРАКАН ЩЕ НОМИНИРА
КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКА ДВОЙКА
Общинската организация на БСП-Тутракан ще проведе конференция на 15 юли, съобщи нейният председател
Данаил Николов.
Делегатите ще дебатират по една точка посветена
на предстоящите президентски избори и ще номинират предпочитани имена за кандидати за президент
и вицепрезидент.
Конференцията ще започне в 19:00 часа в заседателната зала на Общинския съвет.
НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОИК-ГЛАВИНИЦА
По предложение на председателя и упълномощения
да представлява ПП ГЕРБ в община Главиница Рашко
Денев, Централната избирателна комисия взе решение
на 05.07.2016 г. да освободи като член на Общинската
избирателна комисия в Главиница Силвия Стоилова по
лични причини и на нейно място да назначи Венцислав
Маринов.
В ТУТРАКАН - НАЙ-ВИСОК ДОБИВ ОТ ЧЕРЕШИ
ɉɪɢɫɪɟɞɟɧɞɨɛɢɜɨɬɤɝɞɤɚɩɪɢɤɥɸɱɢɛɟɪɢɬɛɚɬɚɧɚ
ɹɝɨɞɢɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚȼɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɤɨɝɚɬɨɨɬɱɟɬɟɧɢɹɞɨɛɢɜɟɛɢɥɤɝɞɤɚɩɪɟɡɬɚɡɢɫɟɧɚɛɥɸɞɚɜɚɬɪɨɣɧɨɩɨɤɚɱɜɚɧɟɧɚɞɨɛɢɜɢɬɟɨɬɱɢɬɚɬɨɬɈɛɥɚɫɬɧɚ
ɞɢɪɟɤɰɢɹ³Ɂɟɦɟɞɟɥɢɟ´
ɋɪɟɞɧɨ ɞɨɛɢɜɴɬ  ɧɚ ɱɟɪɟɲɢ ɡɚ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɟ ɫ
ɨɤɨɥɨɤɝɩɨɧɢɫɴɤɫɩɪɹɦɨɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚɝȻɟɪɢɬɛɚɬɚɡɚɜɴɪɲɢɩɪɢɤɝɞɤɚɞɨɤɚɬɨɩɪɟɡɝɫɪɟɞɧɢɹɬ
ɞɨɛɢɜɟɛɢɥɤɝɞɤɚɊɟɤɨɥɬɢɪɚɧɢɫɚɞɤɚɨɬɨɛɳɨ
ɩɥɨɞɨɞɚɜɚɳɢɞɤɚɉɨɥɭɱɟɧɚɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹɟɬɨɧɚ
ɇɚɣɜɢɫɨɤɫɪɟɞɟɧɞɨɛɢɜɟɩɨɥɭɱɟɧɜɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɤɝɞɤɚɚɧɚɣɧɢɫɴɤɜɈɛɳɢɧɚȺɥɮɚɬɚɪɤɝɞɤɚ
ɉɪɢɜɢɲɧɢɬɟɤɝɞɤɚɟɫɪɟɞɧɢɹɬɞɨɛɢɜɜɪɟɝɢɨɧɚɊɟɤɨɥɬɢɪɚɧɢɫɚɞɤɚɚɩɨɥɭɱɟɧɚɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹɟɬɨɧɚ
ɇɚɣɜɢɫɨɤɫɪɟɞɟɧɞɨɛɢɜɢɦɚɜɨɛɳɢɧɚɋɢɬɨɜɨɤɝɞɤɚ
Ɋɟɤɨɥɬɢɪɚɧɢɫɚɢɧɚɞɨɬɩɥɨɳɢɬɟɫɤɚɣɫɢɢɜɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɤɚɬɨɤɴɦɦɨɦɟɧɬɚɨɬɱɟɬɟɧɢɹɫɪɟɞɟɧɞɨɛɢɜɟɤɝɞɤɚ
КРИМИНАЛЕ
Двама са пострадали при пътен инцидент, станал
на 9 юли около 06:00 часа по пътя между селата Зафирово и Сокол. При шофиране на товарен автомобил
„Ситроен” 55-годишният С.А. е загубил управлението
и автомобилът се е преобърнал в земеделска нива. При
удара водачът получил фрактура на лумбален прешлен,
а негов спътник (62 г.) – фрактура на 4 ребра. Образувано е досъдебно производство.
Пожар в сухи треви е горял на 12 юли в землището
на Суходол. Причината е небрежност при боравене с
открит огън. Огнеборци от участък Главиница са погасили пожара, преди да се стигне до материални щети.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 29/06.07.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Хюсеин Ахмед Хюсеин и Зюлфер Якубова Хюсеин, собственици на поземлен имот № 508, за
който са отредени УПИ IV и V в кв.38 от Кадастрален и регулационен план на с.Цар Самуил, одобрен със
Заповед №324/1990 год. на ОбНС Тутракан с нот. акт
с вх. р.№3166, акт №9, т.VIII, дело №1501/2005 год. на
Служба по вписванията Тутракан е издадена Заповед
№РД-04-865/27.06.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на
План за регулация /ПР/ за поземлен имот №508, кв.38
по плана на с.Цар Самуил.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 30/07.07.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че
по искане на Теодор Стоянов Костадинов е издадена
Заповед №РД-04-930/06.07.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване на
проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване
на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.2060 по КККР на гр.Тутракан, одобрена
със Заповед №РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София;
в кв. 31 от План за улична регулация на гр.Тутракан,
одобрен с Решение №327/02. 02. 2006 год. на Общински
съвет гр.Тутракан, като собственик на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

14 - 20.07.2016 г.

Кметът на Тутракан
д-р Димитър Стефанов e отличен
с приз "Кмет на месеца"
от стр. 1
Според регламента, номинираните общини се
разделят в три категории
– до 20 000 души, между 20
000 и 50 000 души и общини
над 50 000 души.
Кметът на Тутракан
д-р Димитър Стефанов
получи признанието в категорията "Общини под 20
000 души". Другите двама
отличени градоначалници
бяха тези на Бяла Слатина
- инж. Иво Цветков, и на Казанлък - Галина Стоянова,
съответно при общините
между 20 000 и 50 000 и над
50 хил. души.

Наградата на д-р Стефанов връчи д-р Людмил
Веселинов, член на борда на
директорите на НДК.
"От името на изпълнителния директор на НДК
поздравявам община Тутракан и ги приветствам да
развият туризма в региона
още повече. Kmeta.bg е едно
мощно и силно издание, което помага в тези каузи на
общините", каза Веселинов.
"Благодаря на Kmeta.bg за
признанието за цялата ни
работа, обърна се към присъстващите на церемонията д-р Димитър Стефанов
при получаването на приза
"Кмет на месеца" за юни.

Благодаря на хората, които
имат доверие и гласуваха
за похода "Таньо Войвода".
Аз получавам признанието
за община Тутракан, но заслуги за тази награда имат
и кметовете преди мен".
Церемонията откри изпълнителният директор
на "Бранд Медия България"
Боян Томов.
"Развитието на бита и
културата на местно ниво
дава възможност за процъфтяването на туризма
и посещаване на общините
от българи и чужденци,
каза Боян Томов. Изключително важно е за нас и
нашите деца и родители

да пазим традициите и
да ги развиваме. Четири
години вече работим, за да
популяризираме дейността
на общините. Работата ни
всеки месец ни дава стимул
да вярваме, че в българските градове се случват
неща, които са важни.
Предстои да работим във
все по-тясно сътрудничество с Министерството
на туризма, за да работим
за успеха на общините.
Благодаря на кметовете,
че работят в посока съхранение на местния дух,
обичаите и традициите".
По информация
на Kmeta.bg

Проблемите на ромите в община Главиница
представени пред депутата Илия Илиев
Н

а 9 юли т.г. в Шумен
се проведе среща на
народния представител Илия Илиев, председател на ПП "ДРОМ" и на
регионалния координатор
за Североизточна България
Бойко Кючуков с обществеността и с областните представители на ПП
"ДРОМ" от областите Търговище, Шумен, Разград,
Силистра и Велико Търново.
На работната среща
беше обсъдена програма
за стартиране на обиколка
на областите и общините
в Североизточна България,
с цел обсъждане на проблемите на ромската общност
и идеи за тяхното разрешаване.
Решено беше да се създадат структури на парти-

ята във всички области и
общини в българския североизток.
Общинският координатор
на “ДРОМ” за град Главиница г-н Калин Арсов и се-

кретарят на организацията
Ахмед Юсеин запознаха народния представител с найналежащите проблеми сред
малцинствените общности
в община Главиница и изра-

зиха готовност да съдействат за тяхното решаване
съвместно с общинските и
държавни институции.
Срещата премина делово
и в конструктивен дух. “ТГ”

Приключи конкурсът "Клас на годината"
М

естната комисия
за борба срещу противобществените
прояви на малолетните и
непълнолетните разгледа
на свое заседание постъпилите предложения за
участие в конкурса «Клас
на годината» за приключилата учебна 2015/2016
година, информира нейният
секретар Тодорка Ангелова.

"Предвид големия интерес проявен към конкурса,
бе дадена възможност
всяко училище да излъчи
класа с допуснати най-малко неизвинени отсъствия",
обясни тя.
Чрез приетото решение,
Комисията обяви победителите в конкурса - VII «б»
клас от СОУ «Христо Ботев» с класен ръководител
Игор Шербанов и V»а» клас

от СОУ «Йордан Йовков» с
класен ръководител Веселина Дякова.
"Спазени са всички критерии и изисквания на
конкурса - допълни още
Ангелова. - А те са: допуснати до 10 неизвинени
отсъствия, да няма допуснати противообществени прояви и наличие на
участия в индивидуални и
екипни общински, област-

ни и национални конкурси
и други изяви, за които се
предоставят грамоти и
дипломи."
Голямата награда в конкурса "Клас на годината" е
ексурзия до забележителна
дестинация в България и
ще бъде организирана в
началото на новата учебна година едновременно с
двата класа-победители.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 27 юни 2016 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 обучение по време на работа
2 общи работници – основно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
– средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
1 чистач, производствени помещения – основно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – средно образование,

кат. C+E, мин. 3 години опит
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
1 тракторист – основно образование, шофьорска книжка,
кат.Ткт
1 сезонен работник, горско стопанство – няма изискване за
заемане
2 помощник-готвачи – няма изискване за заемане
1 сервитьор – средно образование
1 барман – средно образование
3 лекари - висше образование, медицина
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
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Продължава набирането на средства за Предложения за нова
изграждане на "Стена на славата" в Силистра Наредба приемат в
И
Община Главиница
Н

нициативният комитет за изграждане
на Мемориална „Стена на славата” на 31-ви
пехотен силистренски полк
е сформиран през 2012 г.
Негов основоположник е
покойният вече д-р Тодор
Дюлгеров, също ветеран
от войната. Оглавява се
от адв. Николай Димов. Почетен председател е председателят на Областния
съюз на ветераните Стоян
Колев (той е и председател
на общинската структура
на съюза в Дулово). Към
днешна дата се състои от
21души. В него има представители на 7-те общини
на област Силистра, на музеи в областта, Областният съюз на ветераните, на
Военно окръжие-Силистра,
на Съюза на офицерите и
сержантите от резерва и
запаса, на регионален клуб
на НД „Традиция" и родолюбиви наши съграждани.
Резултатите от дейността към настоящия
момент накратко: Местен екип професионалисти,
ръководен от арх. Мария
Друмева създаде проекта
за Мемориална „Стена на
славата” на 31-ви пехотен
Силистренски полк, който
бе успешно защитен пред
Специализирания експертен
съвет по изобразителни
изкуства и Националния
институт за недвижимото културно наследство
към Министерството на
културата. Съгласуван е и
от Министерство на отбраната.
Издадена бе и виза
за строеж (в сила от
23.09.2014 г.), след като
проектът бе представен и
защитен и пред Специализиран експертен съвет към
Община Силистра.
На заседанието си през
м. март т.г. ИК, по предложение на ОП Силистра

на Камарата на строителите в България, избра за
изпълнител на проекта за
изграждане на мемориална
„Стена на славата” на 31ви пехотен Силистренски
полк “Водно строителствоСилистра” АД, представлявано от инж. Цанка Генова
Атанасова – изпълнителен
директор.
ИК избра ЕТ „Домремонтстрой - Димитра Желева"
за осъществяване на строителния надзор на обекта.
На мемориалната „Стена
на славата” ще бъдат увековечени имената на 444
войници и офицери от 31ви пехотен Силистренски
полк, загинали във Втората
световна война, както и на
още 118 войни от област
Силистра от други полкове.
Всеки един от войните е
проучен от историка и член
на ИК Тодор Николаев. До
окончателното представяне на списъците съществува вероятност броят им
да варира с до 1-2-ма души.
От 118-те силистренци,
от други бойни части, 86
са от Пехотни полкове,
16 – Артилерийски и бронирани части и 16 – Тежко
картечни, конни, инженерни

и други части.
В края на месец юни 2016
г. кметът на община Силистра подписа договора в
полза на Община Силистра
между ИК и дружеството –
изпълнител.
Съставени бяха протоколи за откриване на строителна площадка и даване на
строителна линия и ниво, с
което се поставя началото
на строителството.
Началото на строителните дейности бе дадено на
1 юли 2016 г.
„Стената на славата”
е решена като композиция
от 6 стени, разположени
в дъга, с различни дължини
и височини. Предвидено е
Стената на славата да
е решена така, че да се
ситуира Ритуална плоча за
поставяне на лавров венец
и кръст за храброст. Те
ще бъдат изработени от
местния скулптор Димитър
Нуцулов, който е и потомък
на участник в Железния
полк.
Предвидени са и две стени за изписване на имената
на загиналите от 31-ви
пехотен Силистренски полк
и силистренци от други
военни части, загинали във

Втората световна война.
Дължината на стената на
цялата композиция е близо 20 метра. Отделните
стени в композицията ще
са с височина от 3 до 3,50
метра.
Грубият строеж трябва
да приключи в рамките на
2 месеца. До края на годината се очаква да бъде
окончателно завършен.
Целият проект се реализира от местни изпълнители. Фирми от областта
са заявили готовност да
подпомогнат изпълнението
с материали.
Продължава набирането
на средства. За цялостното изграждане на монумента са необходими около
100 000 лв. Към настоящия
момент по сметката на
ИК са постъпили 21 000
лв. Те са дарени от Съюза
на ветераните, от самите ветерани, от близки
на загиналите войни от
полка, съмишленици на инициативата. Сред тях са и
общините Тутракан – 5000
лв., Алфатар – 500 лв.,
Ситово – 3000 лв., Дулово
– 2 000 лв., общинските
съветници Николай Николов
от ОбС-Тутракан - 368 лв.,
МК „Гражданско единство”
– ОбС-Силистра – 700,00
лв., Димитър Трендафилов
ОбС-Силистра – 250,00 лв.
и Джюнеид Вахид – ОбСДулово – 200,00 лв.
Към настоящия момент
са набрани общо 23 606,72
лв., а са изразходени - 18
643, 69 лв. Банковата сметка на Инициативния комитет:
„ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ”
АД, клон Силистра
BIC: BPBIBGSF
I B A N : B G 4 6 B P B I
71154055470101
Инициативен комитет за
изграждане на мемориална
„Стена на славата”
“ТГ”

Удължен е срокът за вписване в
Регистъра на тютюнопроизводителите
Д
о 25 юли се удължава срокът за
вписване на земеделски стопани в
Регистъра на тютюнопроизводителите за
реколта 2016 г., съобщи председателят на
Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България Цветан Филев.
Промяната на срока е
направена със заповед
на министъра на земеделието и храните Десислава Танева, уточни
той.
Според Цветан Филев това е третата
промяна на срока за
вписване в Регистъра
на тютюнопроизво дителите, направена
от министерството.
Последният срок изтичаше в началото
на седмицата. Цветан
Филев оценява това
като загриженост за
тютюнопроизводителите. Ще се даде
възможност по-голям

ɐɜɟɬɚɧɎɂɅȿȼ

брой земеделски стопани да се впишат в
регистъра, спазвайки
изискванията за сключен договор между тютюнопроизводител и
търговец, за доказване
на правно основание за
ползване на земята за
отглеждане на тютюн
и за представяне на
приемно-предавателен
протокол за предадена
реколта през миналата
година.

На практика, вписвайки се в регистъра,
тютюнопроизводителите узаконяват производството си според
Закона за тютюна и
тютюневите изделия.
Санкциите за неизпълнение на това законово
изискване са от 500 до
5 000 лева, припомни
Цветан Филев.
Вече се прибира тютюнът от четирите
сортови групи. При

ориенталските сортове „Кабакулак“ и
„Басми“ е прибрана
реколтата от първия
беритбен пояс. При
едролистните тютюни
„Бърлей“ и „Виржиния“
е прибрана половината
от реколтата от първия беритбен пояс.
Цветан Филев заяви, че се потвърждават предварителните
прогнози за производство между 17 000 и
19 000 тона тютюн
от четирите сортови
групи. През миналата
година са произведени
23 600 тона тютюн.
Потвърждава се намалението на производството между 20 и
25% в някои тютюнопроизводителни райони.
Количествата ще зависят от климатичните условия през целия
производствен цикъл
– от разсаждането до
заготвянето на продукцията, каза Цветан
Филев.
“ТГ”

ɨɜɚ ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɩɴɬɧɚɦɪɟɠɚɜɈɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɟ ɩɨɞɝɨɬɜɟɧɚ ɨɬ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɍɹ ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɡɚ
ɨɛɫɴɠɞɚɧɟ ɢ ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɨɬ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
Ⱦɨɫɟɝɚɪɟɞɴɬɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɩɴɬɧɚ ɦɪɟɠɚ
ɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧ ɫɴɝɥɚɫɧɨ
ɭɬɜɴɪɞɟɧ ɨɬ Ɉɛɋ ɜɴɬɪɟɲɟɧ
ɚɤɬɤɨɣɬɨɧɟɟɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧ
ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨ
ɜ ɬɚɡɢ ɨɛɥɚɫɬ ɟ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɜ
ɦɨɬɢɜɢɬɟɉɪɢɩɪɢɤɥɸɱɢɥɢɹɬ
ɨɞɢɬ ɧɚ ɋɦɟɬɧɚ ɩɚɥɚɬɚ ɡɚ
ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɜɴɪɡɚɧ ɫ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɨɫɧɨɜɟɧ ɪɟɦɨɧɬ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɩɴɬɢɳɚ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɡɚ 
ɝɢɦɚɩɪɟɩɨɪɴɤɚɞɚɫɟɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɬɞɟɣɫɬɜɢɹɡɚɜɧɚɫɹɧɟ
ɧɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɜɈɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬ ɡɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɩɴɬɧɚɩɪɟɠɚɜɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫɨɝɥɟɞɩɪɢɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɢ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɫɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚɁɚɤɨɧɚɡɚ
ɩɴɬɢɳɚɬɚ ɉɨ ɫɜɨɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɩɪɟɩɨɪɴɱɚɧɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ ɫɚ
ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢɢɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢɧɚ
ɛɪɨɣ ɨɛɯɜɚɳɚɬ ɝɨɥɹɦɚ ɱɚɫɬ

ɨɬɩɪɢɥɨɠɧɨɩɨɥɟɧɚɇɚɪɟɞɛɚɬɚɩɨɪɚɞɢɤɨɟɬɨɫɟɧɚɥɚɝɚ
ɩɪɢɟɦɚɧɟɬɨɧɚɧɨɜɚɇɚɪɟɞɛɚ
ɐɟɥɢɬɟɤɨɢɬɨɫɟɩɨɫɬɚɜɹɬɫ
ɧɨɜɚɬɚɇɚɪɟɞɛɚɫɚɞɚɫɟɭɪɟɞɹɬɢɩɪɢɜɟɞɚɬɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɫ ɞɟɣɫɬɜɚɳɨɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɚ ɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɩɴɬɧɚɦɪɟɠɚɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɞɚ ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɟɧɤɨɧɬɪɨɥɫɜɴɪɡɚɧɫ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɩɨɪɟɦɨɧɬɩɨɞɪɴɠɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɩɴɬɢɳɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɫɬ ɢ
ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬɩɪɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɩɴɬɧɚɦɪɟɠɚ
ɤɚɤɬɨɢɩɥɚɧɢɪɚɧɟɧɚɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɩɴɬɢɳɚ
ɇɟ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɠɞɚɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɮɢɧɚɧɫɨɜɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ
ɧɚɪɟɞɛɚ ɭɬɨɱɧɹɜɚɬ ɨɳɟ ɨɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ
ɉɪɨɟɤɬɴɬɡɚɧɨɜɚɇɚɪɟɞɛɚɟ
ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢ
ɩɨɧɟɹɫɟɩɪɢɟɦɚɬɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɨɬɧɨɫɧɨ ɧɚ
HPDLOREVWKLQD#JODYLQLWVDEJ
ɢɥɢɜɐɟɧɬɴɪɚɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɢɭɫɥɭɝɢɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɧɚɚɞɪɟɫɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɭɥ´ȼɢɬɨɲɚ´ʋ
“ТГ”

Пет ваканции ще имат учениците
през следващата учебна година
ет ваканции ще имат
учениците през следващата учебна година. За първи път ваканцията между първия и втория
срок ще бъде по-голяма от
3-4 дни и ще продължи поне
седмица, предвижда образователното ведомство.
Първата ваканция ще е за
1 ноември - Деня на народните будители. Втората
- в края на календарната
година, за Коледните и
Новогодишните празници.
Очаква се тя да започне на
23 декември и да продължи
до първата седмица на януари включително.
Третата ваканция ще

П

бъде между сроковете, но
ще се нарича зимна. Тя ще
продължи 7-8 дни в началото на февруари. Останалите две ваканции ще са
стандартните - пролетна
и лятна.
За първи път образователното министерство ще
даде възможност на директорите да пускат децата
във ваканция в срок до три
дни. Това ще се прави в
случаи на тежка зимна обстановка и висока заболеваемост в самото училище.
Сега дървените и грипните
ваканции се обявяват със
заповед на министъра на
образованието.
“ТГ”

Започна приема на заявления по
подмярка „Стартова помощ за
развитието на малки стопанства“
ɴɪɠɚɜɟɧ ɮɨɧɞ ÄɁɟɦ ɟɞ ɟɥ ɢ ɟ ³  ɨ ɛɹ ɜɹ ɜɚ
ɩɪɢɟɦ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ
ɡɚ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɩɨ ɩɨɞɦɹɪɤɚ  Äɋɬɚɪɬɨɜɚ ɩɨɦɨɳ ɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɦɚɥɤɢɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ³ɨɬɦɹɪɤɚÄɊɚɡɜɢɬɢɟɧɚ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ³
ɨɬ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚ ɫɟɥɫɤɢɬɟ ɪɚɣɨɧɢ ɉɊɋɊ 
ɝ
ɋɴɫɡɚɩɨɜɟɞɧɚɦɢɧɢɫɬɴɪɚ
ɧɚɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɢɯɪɚɧɢɬɟɊȾ
 ɨɬ  ɸɧɢ  ɝ ɫɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɫɪɨɤɴɬɡɚɩɪɢɟɦ
ɢ ɛɸɞɠɟɬɴɬ ɧɚ ɩɨɞɦɹɪɤɚɬɚ
ɨɬɬɨɡɢɩɪɢɟɦȾɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɫɟɩɨɞɚɜɚɬɞɨ
ɚɜɝɭɫɬɝɜɨɛɥɚɫɬɧɢɬɟɞɢɪɟɤɰɢɢɧɚȾɎÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟɎɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɩɨɦɨɳɡɚɩɪɢɟɬɢɬɟ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɬɨɡɢ ɩɪɢɟɦ ɟ
ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ ɥɟɜɨɜɚɬɚ ɪɚɜɧɨɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ  ɦɥɧ ɟɜɪɨ
ɎɨɧɞÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³ɩɨɞɩɨɦɚɝɚ
ɦɚɥɤɢɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ

Д

ɫɴɫɫɬɚɪɬɨɜɚɩɨɦɨɳɜɪɚɡɦɟɪ
ɧɚɪɚɜɧɨɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚɧɚ
ɟɜɪɨ
ɉɨɞɦɹɪɤɚ  Äɋɬɚɪɬɨɜɚ
ɩɨɦɨɳɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɦɚɥɤɢ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ³ ɢɦɚ ɡɚ ɰɟɥ
ɞɚ ɩɨɞɩɨɦɨɝɧɟ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɚɥɤɢɬɟ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ ɭɫɤɨɪɹɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɬɨ ɢɦ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɬɨɧɚɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚɢɛɨɪɛɚɬɚ
ɫ ɤɥɢɦɚɬɢɱɧɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ ɩɨɦɨɳ ɩɨ ɩɨɞɦɹɪɤɚɬɚ ɟ ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚ ɢ
ɰɟɥɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɪɚɫɬɟɠ ɧɚ ɦɚɥɤɢɬɟ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ ɋɭɛɫɢɞɢɹɬɚ
ɫɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɡɚɦɚɤɫɢɦɚɥɟɧ
ɫɪɨɤɨɬɩɟɬɝɨɞɢɧɢɩɪɢɭɫɥɨɜɢɟ ɱɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɹɬ ɤɴɦ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɛɢɡɧɟɫɩɥɚɧ ɟ ɢɡɩɴɥɧɟɧ ɤɨ“ТГ”
ɪɟɤɬɧɨ
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Староселци почетоха паметта на убитите
преди 90 години свои събратя
с илюминации.

Паметниците

Калина ГРЪНЧАРОВА
90 години изминаха от
едно зловещо събитие,
което поколенията помнят
- зверското убийство на 26
българи, 22-ма, от които
от Старо село, а останалите от Шуменци, Варненци
и Сяново.

българско население. Масовото убийство в Старо
село е съзнателно насочен
удар срещу най-голямото
българско село в Тутраканския край. В нощта между
3 и 4 юли чета на Вътрешната добруджанска революционна организация навлиза

ɉɚɧɢɯɢɞɚɨɬɫɥɭɠɢ
ɨɬɟɰɂɥɢɹɌɨɧɤɨɜ

На 6 юли, на площада в
Старо село пред паметника на тъжащата майка, се
проведе възпоменанието в
тяхна памет. В присъствието на зам.-областния
управител Младен Минчев,
председателя на Общински
съвет-Тутракан Данаил
Николов, зам.-кмета на
община Тутракан Петя
Князова-Василева, директора на Исторически музейТутракан Петър Бойчев,
староселци си спомниха
отново за страшното време през далечната 1926 г.,
когато Южна Добруджа е
под румънска окупация.
Най-напред отец Илия
Тонков отслужи панихида за загиналите Атанас
Стоянов Баболиев, Велико
Тодоров Баболиев, Велико
Георгиев Айкариев, Димитър Димитров Цацино, Дани Станчев Димов,
Димо Атанасов Станчев,
Димитър Добрев Буланъков, Димитър Козарев, Еню
Стоянов Пюскюлиев, Илия
Стоянов Баболиев, Йордан
Димитров Цацино, Крум
Димитров Мавров, Кръстю
Иванов Стефанов, Марин
Стоянов Баболиев, Мирчо
Мирчев Мирчев, Марин Мицов Данов, Никола Добрев
Кунев, Нейко Петков Петков, Пени Великов Пенев,
Петко Георгиев Айкариев,
Петко Радев Петков, Стоян Владев, Стефан Мирчев
Мирчев, Слави Митев, Стоян Иванов и Тодор Стоянов
Трънчев.
В словото си кметът на
Старо село Пламен Маринов
подчерта: "Преди 90 години
румънската власт извършва едно от най-жестоките
си деяния срещу местното

в селото. Четата е водена
от Слави Алексиев и Стефан Боздуганов. В състава
и влизат и селяни от Старо
село емигрирали в свободна
България. Началникът на
местния румънски жандармерийски пост е уведомен
и с бомба в ръка застава
пред Общината. Но силно
изплашен, забравя да хвърли бомбата, тя избухва в
ръката му и той загива. До
сутринта четата успява
да се върне зад границата,
без да даде жертви. Останалите румънски жандармеристи едва на разсъмване,
след като четата спокойно
напуска селото, посмели
да излязат извън поста
и да уведомят властта
за случилото се. Веднага,
шефът на Окръжната жандармерия в Силистра кап.
Попеску тръгва за Старо
село с автомобили и отряд
жандармеристи.
След пристигането на
кап. Попеску преди обяд на
4 юли, целият район е блокиран и започват масови
арести в селата Старо
село, Сяново, Шуменци и
Варненци. Арестувани са
на 70 човека. Основно това
са хора, които имат роднини емигрирали в България
или са с будно българско
самосъзнание и са неудобни на румънската власт.
Започват жестоки инквизиции с цел да изтръгнат
признания, че "помагат
на бандитите от ВДРО".
Побоищата и изтезанията
продължават и на 5 юли
придружени с грабежи на
храна и малтретиране на
останалите староселци.
На 6 юли, след две денонощия на издевателства и

мъчения, 26 човека вързани
един за друг са поведени
по пътя за Силистра. В
местността "Кулвала" ги
причаква рота от 36-ти
румънски жандармерийски
полк и селяните са избити по неописуемо жесток
и безмилостен начин. Но
ужасната смърт на невинните български селяни
скоро ще се обърне срещу
техните убийци. Кървавото
събитие става известно
както в България, така и в
Европа. Редица европейски
вестници пишат за престъплението на румънската
власт. Тази новина, както и
станалите по-късно масови
убийства в селата Белица и
Зафирово, в крайна сметка
убеждават Великите сили,
че румънската власт в

Паметникът на тъжащата майка в с. Старо
село е изграден през 1984
г. в характерния стил за
тогавашното социалистическо време - с петолъчка
на върха. Изписани са имената на 26-те убити от
румъно-чокойската власт,
на един борец против фашизма и капитализма, починал
на 5 май 1944 г. - Алекси
Николов Киранов и на още
10 староселци загинали
през Втората световна
война - Киро Атанасов Войков, Ненчо Петров Ганев,
Петко Драгнев Димитров,
Стоян Ангелов Трънчев,
Спас Великов Николов, Тодор Бойчев Тончев, Еньо
Петков Маринов, Йордан
Костов Колев, Георги Маринов Димитров и Марин
Василев Станев.
Дни преди честването на
90-годишнината от тра-

Ʉɦɟɬɴɬɧɚɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɉɥɚɦɟɧɆɚɪɢɧɨɜ

ɋɬɚɪɨɫɟɥɤɢɩɟɹɬ

ȿɥɢɰɚ
ɄȺɆȻɍɊɈȼȺ

Южна Добруджа е престъпна и незаконна. Така
се стига до Крайовския
договор от 1940 г., когато
нашата земя се връща в
своето Отечество - Майка
България.
Но староселци не сме
забравили своите скъпи
жертви. Всяка година на
този ден ние свеждаме глави и отдаваме почит пред
тяхната трагична съдба."
Пред паметника на тъжащата майка бяха положени
венци и цветя на признателност.
Гласовитата Елица Камбурова, чийто родови корени по майчина линия са
от Старо село, изпя "Моя
страна, моя България", а
самодейци от местното
читалище представиха
програма посветена на
трагичното събитие.
Възпоменанието завърши

гичните събития в Старо
село, по инициатива на
кмета Пламен Маринов,
на паметника са добавени
имената на загиналите
староселци в Балканската
война - Атанас Неделчев,
Велико Великов Трънчев,
Григор Димитров Станев,
Друми Друмев Шербанов,
Дяко Севков Папазчиев,
Илия Димов Шербанов, Коце
Драгнев Станев, Кою Стоянов Коев, Марин Цонев
Стоянов, Никола Енев Енев,
Петко Недев Стефанов, Тодор Христов Петров, както
и на загиналия в Междусъюзническата война през 1913
г. - Васил Димов Шербанов.
Каменен паметник или
по-скоро паметна плоча/
стела има изградена след
1940 г., когато Южна Добруджа се присъединява към
България, на лобното място
на зверски избитите 26
души - в местноста "Кулвала". Тя не се поддържа
от години, намира се в
недостъпно място, далеч

ɉɨɱɢɫɬɟɧɢɹɬɩɚɦɟɬɧɢɤɜɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚɄɭɥɜɚɥɚ

от пътища.
"Този паметник е действително трудно достъпен,
в гориста местност, коментира директорът на
Историческия музей Петър
Бойчев. Намира се на 3 км
от селото. Подходящо е да
се обособи туристическа
пътека, за да се стига до
там. Може би с проект
може да се случи, по този
начин можем и да осъвреме-

ним самия паметник".
На 9 юли Сдружението
за развитие на туризма в
Тутракан и региона организира велопоход под надслов
"Забравените паметници", с
цел да се разчисти мястото около паметника и самия
паметник.
Включилите се ентусиасти успяха да свършат точно тази работа и изпълниха
целта.

ȿɧɬɭɫɢɚɫɬɢɬɟɩɨɱɢɫɬɢɥɢɪɚɣɨɧɚɨɤɨɥɨɩɚɦɟɬɧɢɤɚɜɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚɄɭɥɜɚɥɚ
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Младите тутракански гласове отново с
награди от международен конкурс

Калина ГРЪНЧАРОВА
алантливите млади
изпълнители от Школата по вокално пеене
към Общински център за
извънучилищни дейности
в Тутракан с ръководител

Т

Доротея Бальовска се завърнаха със седем награди
от Международния фестивал на изкуствата „Трикси",
който се проведе от 1 до 7
юли в КК "Албена".
Те се представиха в ка-

тегория „Поп и джаз пеене“
с индивидуални изпълнения
в различни възрастови групи и в категория "Вокални
групи".
Изпълнението на Юсеин
Поси впечатли журито и го

класира на втора позиция.
Той се състезава с още
30 изпълнители от цялата страна, между които
имена, които са печелили
не един или два конкурса.
Това е дебют за Юсеин, а
песента на композитора
Светослав Лобошки му даде
добър шанс и старт в следващите музикални изяви.
За своя успех той получи
специална статуетка и
Грамота.
ДВГ "Усмивчица" получи за
своето изпълнение трета
награда, Пламена Георгиева
и Гергана Златкова се класираха на четвърто място
в своите възрастови групи,
а Петя Костова и Ивет Димитрова са с пета награда.
Поощрителна награда заслужи Нерлин Хълми.
И двете журита на фестивала бяха съставени
от изтъкнати музиканти,
педагози и директори на
фестивали от България,
Молдова, Беларус, Турция,
Казахстан, Малта и Румъния. Журито при малките

ɘɫɟɢɧɉɨɫɢɫɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚȿɦɢɥɋɬɪɭɧɞɠɟɜɫ
ɂɜɟɬȾɢɦɢɬɪɨɜɚɢɇɟɪɥɢɧɏɴɥɦɢ

бе председателствано от
Юбилейното десето издапроф. д-р Пламен Арабов, ние на Фестивала „Трикси“
а при големите – от звез- бе закрито с тържествен
дата на българската поп гала концерт.
музика Маргарита Хранова.
Снимки: Илиана РАЦОВА

Джулай на Дунав с Кметъла
допълнителен start power.
Качих се и потеглихме –
аз, Иван, чаровната му
съпруга Галя и шофьора –
местен журналист и ежегоден Джулай ентусиаст.
О, за малко да забравя и
компанията на домашния
любимец Бъкс, едно куче
с непримирим характер.
На брега на Дунав в
Тутракан предиобедната жега вече изпиваше
силите на работниците
и озвучителите подготвящи сцената. След като
свалихме техниката от
буса се отдадохме на
отпочиващи часове под
шатрите с охлаждащи напитки. Само Иван търчеше насам-натам, вживян
както винаги в работата
Божидар ХРИСТОВ
(Bobby ANGEL)
зминаха цели 12 месеца в очакване на
новото ми рок пътуване, толкова жадувано, че
може да бъде описано като
една малка Коледа за мен.
Този път не беше заради
фенщина, просто имах нужда да избягам от рутината,
която ме убива бавно. И го
направих! Помолих шефа ми
да задраска три работни
дни от календара, и поех по
“изгубената магистрала”,
както пееше Бон Джоуви.
Първата предначертана дестинация – Джулая
в Тутракан. Tази година
той имаше по-особено
значение, а именно преместването му от Камен
бряг в крайдунавския град.
По традиция съм на автостоп, нали непредсказуемостта е в основата
на доброто приключение,
но още преди да изляза на
пътя телефонът ми позвъня, а отсреща бе Иван
Неделчев – един от организаторите на събитието
и движеща сила на няколко
железни силистренски групи. Той предложи да пътувам заедно с неговия екип,
но при условие, че стигна

В късния следобед Цонко
направи премиера на книгата си “Кметълски истории” и ми подари нейно
копие с автограф. Шатрата на бившия каварненски
кмет изобилстваше от
изключителни забележителности – китарата на
Глен Хюз, златната плоча
на Deep Purple от албума
Burn, DVD-то на Manowar
от Каварна и много други.
Но очите му бяха видимо посърнали, а лицето
“изпито” и тъжно. Болката от политическото
мачкане в родния му град
е оставило незаличими
белези в него.
Срещите с познати лица
приповдигаха настроението ми все повече и пове-

И

пред сцената, ту лафехме
седнали на оградата не
далеч зад нея. По някое
време вечерта пристигна
и брат’чеда Илия, той пък
се разби на трибют бандата на Metallica.
Слънцето изгря над реката точно в 5:34 по
традиция под звуците на

до буса за десет минути.
Те чакаха на паметника
на 31-ви полк в Силистра,
който е на два километра
от апартамента ми. За
броени секунди облякох
първите дънки и риза
които видях, сложих найнеобходимото в мешката,
и оставяйки жилището си
в окаяна мизерия побягнах
към уреченото място.
Чувствах безтегловност
и неуморима сила, а спирането на цигарите ми даде

по доброто представяне.
Първият саундчек, този
на БТР, започна в 15 часа.
Малко по-късно се появиха
Цонко Цонев, Васко Кръпката, местната група
Blood Sugar и още няколко
банди. Сменях събеседници на сладка раздумка
докато ме заболя задника
от твърдите пейки, след
което макар роден с два
леви крака реших да поиграя на хек с Шугарите.

че. Музиканти, журналисти, фотографи, фенове,
там всички се чувстваме
като едно семейство.
След като цял ден се опитвах да се свържа с една
приятелка от Тутракан,
най-сетне я срещнах в
тълпата до една сергия.
Казва се Детелина, с нея
се запознахме на първия
Джулай в града през 2014та. Много яка мацка, с
която ту подскачахме

легендарната песен на
Uriah Heep. Над 5000 души
посрещнахме първите юлски лъчи като едно цяло.
Това са мигове, които не
могат да бъдат описани
с думи, те трябва да се
почувстват и преживеят.
Всички бяхме там заради
нашия Кметъл.
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от редакционната поща

Моят Тутракан

ɉɢɪɨɲɤɚɋɍɅȺɃ

С Ангел прекарахме 25
чудесни дни в обичаните
от мен места - Варна и
Тутракан. Беше много хубаво - и като природа, и
като посрещане, и като
обноски, и като нескончаеми развлечения. Какво
повече му трябва на човек?
Като се прибави и доброто
хапване, полъха на Дунава,
обширните блокове с жито,
ечемик и ръж, с по-висока
от човешки бой царевица, с
цъфналият, яркожълт слънчоглед, с натежалите от
плод дървета в овощните
градини на Тутракан - с
кайсии, царицата на плодовете, с вишни, череши, сливи, ябълки, круши, лозята,
грижливо подредени с вече
наливащи се с вълшебен сок
грозда, с песента и красотата на множеството
птици - лястовички, врабчета, щъркели, жерави,
гларуси и чайки, кълвачи,
сови, кукумявки, синигери
и много други, може да се
каже, че бях в Рая! На моят
любим балкон в голямата ми
къща в Тутракан ежегодно,
вече десетилетия на ред,
имам по 2-3 гнезда с лясто-

вички. За толкова
много години, под
моя покрив са се
излюпили множество лястовички,
сигурно - цяло ято!
Всяка сутрин около
6 часа тези малки, умни птички
кацат на едно от
въжетата ми и
започват да ми чуруликат: "Ставай,
стопанке, че пак
изцапахме балкона, пък и слънцето
изгря и е време
за кафе и ден, пълен с удоволствия!"
После литват и
цял ден ги няма.
Надвечер се завръщат и
започват да чуруликат,
кацнали на жицата пред
балкона. Там всичко е като
приказка!
Трябва да ми гостувате в
Тутракан, няма да съжалявате! За мен Тутракан се е
превърнал в град - чудо. Да!
Градът успя да се измъкне
от дупката и застоя, от
крайната бедност! Днес
той е обновен, чист, оживен, хората са усмихнати,
позитивни, с
оптимизъм за бъдещето.
Има уникално географско
положение, уникална природа и биоразнообразие (на по
20 км в посока Силистра и
Русе има два природни резервата - "Сребърна" и "Калимок"). В близост до града
има три големи къмпинга с
битови ресторанти, поляни и уреди за игра на
децата, водни басейни за
деца и възрастни, с шезлонги, чадъри и всичко необходимо за приятен плаж. В
града има няколко прекрасни ресторанта с хотели
- "Лодката" (на брега на
Дунава,
до казаните за варене

на ракия и едната рибна
борса). Долу са привързани
рибарските лодки, главно
лодки - тутраканки.
Хотел-ресторант е "Палермо", в горната част на
града, е за тези, които не
искат Дунава с кресливите
птици, миризмата на вода
и риба, някой гладен комар
и т.н.
Друг ресторант е "Рио",
собственост на внука на
преуспял в САЩ тутраканец. Това момче направи
много за живване на Тутракан. Възроди бившият завод
за газови печки и уреди
"Терма" и създаде доста
работни места.
Друг, заслужаващ внимание ресторант е "Приятели
- там беше последната ни
среща на випуска от гимназията - уникална кухня
и обслужване, прекрасна
музика на живо, прекрасна
възможност да се види залеза в Тутракан, твърди се
че той е най-красивия залез
в поречието на Дунава.
По време на моят кратък
престой от 20 юни до 2
юли имах възможност да
се насладя на "Празникът
на кайсията - царицата на
плодовете", да посрещна
изгрева на
"Джулай монинг - 2016" в
Тутракан. Това беше един
грандиозен спектакъл, на
брега на Дунава, под ресторант "Лодката", с гости
от близо и далеч, с открити
ресторанти "Скара-бира",
казанлъшки понички, сладолед, пуканки, артизделия от
речни миди и сребро (годината е високосна), рекламни
черни тениски с логото на
Джулая, светещи играчки,
дронове и яка музика, която огласяваше половиния
град (включително и моята
къща) - от 19:00 часа до
посрещането на юлското
слънце (около 5:40 часа).
Гост на Джулая в Тутракан беше Джон Лоутън от
"Юрая Хийп". Около 10 рок-

състава свириха без спиране на импровизираната
сцена на брега на Дунава.
Сред тях бяха Б.Т.Р., Васко
Кръпката и "Подуене блусбент", Георги Енчев.
В Тутракан посрещнаха
юлското слънце и Бате
Енчо, шефът на Съюза на
артистите - Христо Мутафчиев, бившият кмет
на Каварна - Цонко Цонев
Кметъла, депутатът Валери Симеонов и други.
Тутракан е древен град
с впечатляваща история и
култура. Има добре устроени музеи - Исторически,
Етнографски - единственият по поречието на Дунава
Музей на риболова и лодкостроенето.
Мемориалът, посветен
на Тутраканската епопея,
чиято 100-годищнина ще
се чества с няколкодневни
мероприятия от 4 септември под патронажа на
президента Плевналиев. За
Тутракан мога да ви говоря
много - приятно впечатлена
съм от града и хората му
и много щастлива, че това
е моят роден град, където
аз и представителите на
моят голям род Сулай живяхме, израснахме, изучихме
се и винаги с удоволствие
се завръщаме. Благодаря
на всички тутраканци, на
кмета му д-р Димитър Стефанов и неговият екип за
усърдието, работата, идеите и тяхната реализация.
Вие постигнахте целите
си. Според мен, Тутракан
стана един модерен, оживен и приветлив малък,
крайдунавски град.
Убедена съм, че Вашето
мото "Да се чуе за Тутракан повече и по-далеч" вече
е реалност! Поздравявам
д-р Стефанов с избора му
за "Кмет на месец юни"!
Честито, г-н Кмет и нови
успехи!
Магистър-фармацевт
Пирошка СУЛАЙ,
Доктор по химия

ɂɡɥɟɡɟ ɨɬ ɩɟɱɚɬ ɱɚɫɬ , ɧɚ
ÄȻɴɥɝɚɪɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɨɬ
Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɬɨ ɞɨ ɉɴɪɜɚɬɚ
ɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚ³ɨɬɩɪɨɮɆɢɥɟɧɚɄɢɪɨɜɚ ɫɬɪɰɟɧɚ
ɥɜ
Ʉɧɢɝɚɬɚ ɨɛɯɜɚɳɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɤɭɪɫɥɟɤɰɢɢɧɚɚɜɬɨɪɤɚɬɚɧɨɢɦɚɡɚɰɟɥɞɚɜɴɜɟɞɟ
ɲɢɪɨɤɤɪɴɝɱɢɬɚɬɟɥɢɜɢɫɬɨɪɢɹɬɚɢɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɬɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɉɪɨɮ
Ɇɢɥɟɧɚ Ʉɢɪɨɜɚ ɢɡɜɟɠɞɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɟɧɩɥɚɧɧɹɤɨɢɡɚɛɪɚɜɟɧɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɚɜɹ ɜɴɜ
ɮɨɤɭɫɧɨɜɢɨɰɟɧɤɢɧɚɜɟɱɟɩɨɡɧɚɬɢɬɜɨɪɛɢɫɴɫɫɴɡɧɚɧɢɟɬɨ
ɱɟɬɨɜɚɤɨɟɬɨɧɚɪɢɱɚɦɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɢɫɬɨɪɢɹɧɟɫɴɜɩɚɞɚ
ɫ ɪɟɚɥɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚ
ɜɤɨɹɬɨɫɟɟɫɥɭɱɢɥɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɨɬɈɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɬɨɞɨɉɴɪɜɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚ
ɜɨɣɧɚ ɑɚɫɬ  ɫɟ ɨɬɧɚɫɹ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɬ Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɬɨ
ɞɨɩɴɪɜɢɬɟɝɨɞɢɧɢɧɚɜɟɤ
ɢɥɢ ɞɨ ɩɨɹɜɚɬɚ ɧɚ ɪɚɧɧɢɹ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɴɦɉɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɫɚ
ɚɜɬɨɪɢɤɚɬɨɁɚɯɚɪɢɋɬɨɹɧɨɜ
ɂɜɚɧ ȼɚɡɨɜ Ⱥɥɟɤɨ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜ ɋɬɨɹɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɢ ɢ
Ⱥɧɬɨɧ ɋɬɪɚɲɢɦɢɪɨɜ ȼɫɢɱɤɢ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɚɧɚɥɢɡɢɫɟɛɚɡɢɪɚɬɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɢɢɫɬɨɪɢɱɟ-

ɫɤɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɚɧɢ
ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɬɜɴɪɞɟɧɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɬɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɫɴɱɢɧɟɧɢɹ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹɬɚ ɫɟ ɫɬɚɪɚɹɬ ɞɚ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɬɜɪɴɡɤɢɦɟɠɞɭɦɢɧɚɥɨɬɨɢɧɚɫɬɨɹɳɟɬɨɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɐɹɥɚɬɚ ɤɧɢɝɚ
ɟɧɚɩɢɫɚɧɚɹɫɧɨɞɨɫɬɴɩɧɨɫ
ɚɦɛɢɰɢɹɬɚɞɚɛɴɞɟɩɨɥɟɡɧɚɢ
ɞɨɪɢɭɜɥɟɤɚɬɟɥɧɚ
ɉɪɨɮ ɞɮɧ Ɇɢɥɟɧɚ Ʉɢɪɨɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɨɬ
Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɬɨ ɞɨ ɉɴɪɜɚɬɚ
ɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɢɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɧɚ ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɹ ɫɜɹɬ ɜ ɋɍ
ÄɋɜɄɥɢɦɟɧɬɈɯɪɢɞɫɤɢ´Ɋɴɤɨɜɨɞɢɤɚɬɟɞɪɚɬɚɩɨɛɴɥɝɚɪɫɤɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɨɬɞɨɢ
ɨɬɧɚɫɚɦȺɜɬɨɪɟɧɚ
ɤɧɢɝɢɫɪɟɞɤɨɢɬɨɫɚɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢɬɟÄɋɴɧɹɬɧɚɆɟɞɭɡɚɄɴɦ
ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ´ÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ
Ɇɢɬɨɜɟ ɢ ɦɢɬɨɥɨɝɢɹ´ Äɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɹɬ ɪɟɚɥɢɡɴɦ´ ɢ
ÄȻɢɛɥɟɣɫɤɚɬɚ ɠɟɧɚ Ɇɟɯɚɧɢɡɦɢɧɚɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧɟɩɨɥɢɬɢɤɢɧɚɢɡɨɛɪɚɡɹɜɚɧɟɜɋɬɚɪɢɹ
Ɂɚɜɟɬ´ÄɅɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɹɬɤɚɧɨɧ
ɉɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɚ³ Ɉɫɜɟɧ
ɬɨɜɚɟɫɴɫɬɚɜɢɬɟɥɢɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɧɚ ɞɜɚ ɬɨɦɚ Äɇɟɫɥɭɱɟɧɢɹɬ
ɤɚɧɨɧ³ ɩɴɪɜɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɧɚ
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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
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɫɴɡɞɚɞɟɧɚɨɬɠɟɧɢ ɢ 
ɉɪɟɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɫɟ
ɡɚɧɢɦɚɜɚ ɫ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɧɚ
ɦɴɠɟɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ ɜ ɋɬɚɪɢɹ
Ɂɚɜɟɬ ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɤɨɟɬɨ
ɩɪɟɡ  ɝ ɢɡɥɟɡɟ ɤɧɢɝɚɬɚ ɣ
ÄȾɚɜɢɞ ȼɟɥɢɤɢɹ ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ
ɦɴɠɟɫɬɜɟɧɨɫɬ ɜ ȿɜɪɟɣɫɤɚɬɚ
Ȼɢɛɥɢɹ´ɩɴɪɜɚɱɚɫɬɨɬɩɨɝɨɥɹɦɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɇɨɫɢɬɟɥɤɚ
ɟɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɧɚɝɪɚɞɢɦɟɠɞɭ
ɤɨɢɬɨɫɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɧɚɝɪɚɞɚɡɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɤɪɢɬɢɤɚɧɚ
ɢɦɟɬɨɧɚɂɜɚɧɊɚɞɨɫɥɚɜɨɜɢ
ɂɜɚɧɆɟɲɟɤɨɜ  ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɧɚɝɪɚɞɚɡɚɯɭɦɚɧɢɬɚɪɢɫɬɢɤɚ Äɏɪ Ƚ Ⱦɚɧɨɜ³ ɡɚ
 ɢ ɡɚ  ɝ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ

ɡɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɢɫɬɨɪɢɹɢɤɪɢɬɢɤɚɧɚɋɍ  ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ
ɡɚɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɜɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɬɚɢɫɬɨɪɢɹɧɚȼɌɍ
 ɢɞɪ
 Ɂɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɤɧɢɝɚɬɚɩɨɪɚɞɢɨɢɬɟɥɟɜɢɡɢɹ
NGLPLWURYD#FROLEULEJ Ʉɪɟɦɟɧɚ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ 
ɁɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬɤɴɫɢɢɞɪɭɝɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢMXOLDSHWNRYD#FROLEULEJ
ɘɥɢɹɉɟɬɤɨɜɚ 
Ɂɚɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɧɚɤɧɢɝɚɬɚ
ɩɨ ɤɭɪɢɟɪ ɢɥɢ ɨɬ ɤɧɢɠɚɪɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɭɥ ɂɜ ȼɚɡɨɜ 
 JSRSRY#FROLEULEJ Ȼɨɠɚɧɚ
ɋɥɚɜɟɜɚ 
“ТГ”
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СМЯХ
- Браво, колега, чудесно
се справихте! Само не забравяйте, че след раждане
по дупето се потупва бебето, а не майката...

дарение за новостроящия
се басейн в центъра на
града?
Жената се обръща към
съпруга си: - Скъпи, би ли
налял на човека две кофи
Семейство гледа теле- вода…
визия. На врата се звъни.
Съпругата отваря и вижда
Тия светофари са влюбенепознат мъж: - Извинете, ни в мен... всеки път щом ги
госпожо, ще направите ли доближа и се изчервяват...

Продавам
Продавам къща в с.Белица. Тел. за връзка: 0887418520
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

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
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

"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

Тя: - Искаш ли утре с теб
да направим един МОЛебен?
Две мечки-стръвници
Той: - Какво имаш предвид? бродят из планински град.
- Първо ме водиш в МОЛ-а, Едната съветва другата:
а след това - другото.
- И избирай консерва със
синя лампа отгоре. Вътре
От радио Ереван:
месото е по-тлъсто.
- Вярно ли е, че при комунизма ще си поръчваме
Крадец влиза в къща,
продуктите по телефона? бавно върви по коридора и
- Вярно е. А ще ги доста- краде. След малко чува:
вят по телевизора.
- И аз те гледам, и Иисус
те гледа!
"Пирогов", травматоОслушал се, но продъллогията. Лекар диктува на жил... След малко пак чул:
сестрата.
- И аз те гледам, и Иисус
- Пиши, черепна травма. те гледа!
- Черепно-мозъчна?
Спрял за кратко, но про- Абе, какъв мозък, оти- дължил да краде... След
шъл на рождения ден на малко чува:
жена си с любовницата си.
- И аз те гледам, и Иисус
те гледа!
- Жена ти умее ли да
Крадецът се ядосал:
готви?
- Абе, кой си ти, бе?!
- Не, но яде професио- Ами, аз съм папагалът
нално.
Гошо.
- Гошо… Странно име за
Комфорт - това е, кога- папагал…
то имаш телефон.
- Абе, то и Иисус е странИзобилие - когато имаш но име за питбул, ама виж
два телефона.
как те гледа!
Лукс - когато имаш три.
Блаженство - когато ня- Тате, каква е разликата
маш телефон.
между фея и вещица?
- Година съвместен жиПрибирам се нощес и вот, синко.
един артистично залитащ
ме спря:
Млад лекар-стажант
- Иззвинявай, сега вечерр води първото си раждане.
ли е или сутррин?
След успешното му при- Сутрин е.
ключване наблюдаващият
- Яссноо... излязъл ссъм за го старши акушер-гинекокисело ммляко...
лог го съветва:

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Стартира Лятната академия
за изкуство и спорт в ОЦИД - Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
т началото на тази
седмица започнаха заниманията в Лятната
творческа и спортна академия, която организира през
ваканцията Общинският
център за извънучилищни

О

дейности. Децата ще имат
възможност да се занимават с различни дейности
водени от опитни професионалисти. Ще се научат да
римуват и редят стихове,
ще разберат тънкостите
на актьорската професия,
ще рисуват и изработват
пъстроцветни сувенири и

предмети.
Освен тенис на маса,
предстоят занимания по
гребане на гребната база
в лесопарк "Липника" край
русенското село Николово.
Желаещите могат да се
запишат в ОЦИД.

Графикът на заниманията
през седмицата е следният:
Понеделник - 10:00-13:00 –
Ателие „Сцена" - актьорско
майсторство
Вторник и сряда - 11:0013:00 - Ателие „Изобразително изкуство”
Вторник и сряда - 13:0017:00 - Ателие „Приложни
изкуства” - ръчна изработ-

ка на различни видове бижута, предмети от хартия,
играчки от хартия и други.
Четвъртък - 10:00 - 13:00
- Ателие „Сцена” – актьорско майсторство
Събота и неделя - 11:0013:00 – Спорт - тенис на
маса
Лятната академия за
изкуство и спорт ще продължи един месец - до 11
август. Ще приключи с
едно истинско шоу, в което
ще има всичко - изложба
от творбите на децата
рисувани през този месец
и сувенирите изработени
от тях, специална книжка
ще подготвят и издадат

младите литературни творци с техните нови рими, а
също и театрални етюди
представени от начинаещите актьори - информира
директорът на ОЦИД - Доротея Бальовска.
"Заповядайте при нас - ще
е забавно и много интересно! Няма да е скучно!" - категорична е тя.

Лятна щуротека-дискотека

Златни медали за дуета
Радка Георгиева и Ана Александрова
есетият юбилеен републикански фестивал на
хората с увреждания бе
проведен под патронажа на кмета
на община Перник Вяра Церовска
в квартал „Църква“ на миньорския град. В него златен медал
спечелиха представители на групата от Тутракан - дуетът Радка
Георгиева и Ана Александрова, а
сребърни – колегите им от Дулово
- Фолклорна група при Общинска
организация на инвалидите и село
Проф. Иширково. Близо 1 500
участници си дадоха среща, за да
покажат своя различен талант в
рамките на два дни – 9 и 10 юли.
Фестивалът бе с международно
участие със състави от Румъния,
Македония, Сърбия и Гърция. От
българска страна се включиха
представители от всички региони,
членуващи в Съюза на инвалидите.
Фестивалът е с конкурсен характер
и най-добре представилите се
получиха медали и специални плакети по решение на жури с председател Мими Иванова и членове:
Развигор Попов, Лили Тодорова,
Олга Миленова и Людмила Николова. Атракция на фестивала тази
година бе т.нар. улица на занаятите
с изделия от грънчарство, керамика, тъкачество, реставрация на
картини, както и с демонстрация и
дегустация на някогашен домашен
хляб и качамак.
“ТГ”

Д

етско увеселително
шоу "Лятна щуротека" се проведе на 6
юли на площада пред НЧ
"Христо Ботев - 1901 г."
в с.Зафирово. То бе организирано от Сдружение
"Поощряване и подпомагаме
на детски таланти - Вега",
гр. Варна с председател
Ирена Анастасова чрез
спонсорството на Община
Главиница и съдействието
на зафировското читалище.
Всички - малки и големи

Д

деца, много се веселиха,
танцуваха и се забавляваха.
Децата, които се включиха
в забавните игри получиха награди. За доброто
настроение на всички се
погрижиха Ирена Анастасова, Снежина Стойчева,
Светослава Борисова от
Сдружението-организатор,
Али Байрямов от Център за
настаняване на деца от семеен тип в Разград, Велич-

ка Пейчева - библиотекар
при НЧ"Христо Ботев - 1901
г." с. Зафирово и децата
от ЦНСТ-Малък Преславец,
които представиха постановката "Дядо и ряпа" в
съвременен вариант.
Лятната щуротека завърши с песента "Моя страна,
моя България" в изпълнение
на Али Байрямов.
Марияна ЛАЗАРОВА
Величка ПЕЙЧЕВА

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

14 юли - Гюлер БАЙРАКТАРОВА, Изп. "ООСЧ", Община
20 юли - Любен ДРАГНЕВ, Предприемач, Тутракан
Тутракан
20 юли - Николета КУЦАРОВА, ТФ "Дунавска младост",
15 юли - Велислава ДИМОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
16 юли - Юлия, Юлиян, Юлияна
16 юли - Христо СТОЯНОВ, Изп.поддръжка, Община
17 юли - Св.Марина - Марин, Марина, Маринела
Тутракан
18 юли - Емил, Емилия, Емилияна, Емилиян
17 юли - Елвира БОЙЧЕВА, Тутракан
20 юли - Илинден - Илия, Илиян, Илияна, Илко, Илка
19 юли - Орхан ИБРЯМ, Изп. "ООСЧ", Община Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

