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В Многофункционален център ще Обмислям да се
се превърне бивша Детска ясла преместя да живея
Джо Лин ТЪРНЪР:

едействащата от
години Детска ясла
по ул. "Ангел Кънчев"
в Тутракан е на път да
се превърне в Многофункционален център, който
ще събира любителите на
спорта и тези, които обичат книгите и изкуството.
В рамките на три месеца,
помещенията на яслата
ще се превърнат в детска
библиотека, зала за танци,
фитнес зала, зали за тренировки по борба и канадска
борба.
Финансовите средства в размер на 650 хил.лв., са
целеви, осигурени от държавния бюджет с Постановление на Министерския
съвет.
“

Н

в България

ТГ”

9-годишният Дамян
намери крупна сума
валута, върна я на
собственика
Калина ГРЪНЧАРОВА
амян Ивелинов Лазаров е момчето от
Тутракан, което на
17 юли намери на улицата портмоне и го върна
на неговия собственик. В
портмонето имало евро
и долари, които обърнати
в български левове са две
хиляди. Там са били и документите за самоличност.
Тъй като в дома нямало
на стр. 3
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Тони Димитрова,
Люси Дяковска и
трио A.V.A.
с концерти в
юбилейния конкурс
Димитър ПЕЦОВ
ɚɩɟɬɚɬɚɝɨɞɢɲɧɢɧɚɧɚ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɚ Ɉɝɧɟɧɢɹɬ
ȾɭɧɚɜɤɦɟɬɴɬɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɫɛɴɞɧɚɟɞɧɚɫɜɨɹɦɟɱɬɚɚɢ
ɧɚ ɦɧɨɝɨ ɯɨɪɚ ɤɨɢɬɨ ɢɫɬɢɧ-

Калина ГРЪНЧАРОВА
еждународен конкурс Над 100 млади
изпълнители и групи
ще участват в юбилейното
издание на Международния
конкурс "Речни ноти", информира неговият директор Доротея Бальовска.
Културното събитие, кое-
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на стр. 8

Правителството
Съборът "Един ден в
отпусна 460 хил.лв. на крайдунавския край" предстои
община Главиница С
С

редства в размер
на 820 000 лева ще
бъдат отпуснати за
две общини от област

тари градски песни и
фолклор ще се леят край
Тутракан в неделния 13
Силистра. Решението бе август. Точно в 9:00 часа ще
взето с постановление на бъде поставено началото на
VIII-я Събор на пенсионерските
Министерски съвет.
на стр. 3 състави „Един ден в крайдунавския край", който ще се проведе
на открита сцена в местността
"Къмпинга".
Съставите-участници функционират към Пенсионерските клубове и Клубовете на инвалидите.
Над 30 състави от цялата
страна вече са заявили участие,
информира председателят на

Пенсионерския клуб в Тутракан
Елена Ангелова.
Своя талант ще покажат хора
от третата възраст от Перник,
Елена, Каварна, Шумен, Търговище, Нови пазар, Силистра и
населени места от областта.
От Община Тутракан уточниха,
че ще има осигурен и автобусен
транспорт до "Къмпинга". Автобусите с начален час на тръгване
8:30, 9:00 и 9:30 ч. ще се движат
по маршрут Стара автогара - "Чатала" - "Къмпинга". По обратния
маршрут към Тутракан ще тръгнат
в 14:00, 14:30 и 15:00 ч. “ТГ”

ɫɤɢɨɛɢɱɚɬɪɨɤɦɭɡɢɤɚɬɚɞɚ
ɞɨɜɟɞɟɜɝɪɚɞɚɪɨɤɥɟɝɟɧɞɚɬɚ
ɧɚɊɟɣɧɛɨɭɢȾɢɣɩɩɴɪɩɴɥ
 Ⱦɠɨ Ʌɢɧ Ɍɴɪɧɴɪ Ʉɦɟɬɴɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɫɜɨɹ ɝɨɫɬ ɩɪɟɞɢ
ɤɨɧɰɟɪɬɚɜɩɨɫɥɟɞɧɢɹɞɟɧɧɚ
на стр. 3
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РЕГИОН

НОВИНИ
БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ
14,3% е безработицата в област Силистра към
края на юни, сочат данните на Агенцията по заетостта. Спадът спрямо предходния месец е с 0,5
пункта, а спрямо юни 2015 година – с 1,3 на сто.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид:
най-високо е равнището на безработица в община
Кайнарджа – 37,1% (579 безработни лица), следват
общините Главиница - 32,0% (1069), Алфатар – 24,0%
(238), Ситово - 23,4% (352), Дулово – 20,6% (1991),
Тутракан – 11,6% (607), и най-ниско в община Силистра - 7,2% (1674).
Регистрираните в Бюрата по труда са 6 510, или
с 234 по-малко от края на май.
През юни в област Силистра на работа са постъпили 343 души. Над половината от устроените
на работа са жени, а младежите до 29 години са
67. Заетост е осигурена на 80 продължително
безработни, както и на 17 безработни с намалена
трудоспособност.
Обявените през миналия месец свободни работни
места в Силистренско са били 203, като най-много
от позициите са били за селското стопанство,
търговията и преработващата промишленост и
държавното управление.
УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА МЕСТНО ЛИЦЕ
ПО СИДДО ЩЕ СЕ ИЗДАВАТ В ОФИСИТЕ НА НАП
От 15 август 2016 г. удостоверенията за местно
лице на Република България по смисъла на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
(СИДДО) ще се издават от съответната компетентна териториална структура на НАП. Досега
документите се издаваха само от Централно управление на НАП в София.
Съвсем скоро на сайта на НАП ще бъде достъпна
и новата бланка на "Искане за издаване на удостоверение за местно лице" (Обр. № Окд-273).
2,4 млн. лв. СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА ХИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ
И СПОРТА В ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
Правителството одобри допълнителни разходи
по бюджета на МОН и трансфери към общините в
размер на 2 450 079 лв. за 2016 г.
Средствата са предвидени в централния бюджет за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическото
възпитание и спорт на държавните и общинските
училища. Те ще се използват за учебно-тренировъчната и спортно-състезателна дейност на децата
и учениците и за материално-техническото им
обезпечаване.
Размерът им е определен съгласно разработени
от общинските и държавните детски градини и
училища проекти за подпомагане на физическото
възпитание и спорта на децата и учениците в
дневна форма на обучение.
ПРЕМАХВА СЕ ИЗИСКВАНЕТО ЗА
РЕИМУНИЗАЦИИ СРЕЩУ ЖЪЛТА ТРЕСКА
На вчерашното си заседание правителството
одобри промени в Наредбата за условията и реда за
провеждане на граничен здравен контрол. С тях се
извършва синхронизиране на действащата нормативна уредба в страната с официалните препоръки
на Световната здравна организация и действащите
международни здравни правила по отношение на
ваксинирането срещу заболяването жълта треска
на лица, пътуващи в държави с риск от заразяване.
С резолюция на Световната здравна асамблея
бе приета направената от Експертната група
по имунизации към СЗО препоръка за премахване
на реимунизациите срещу жълта треска, както и
извършване на еднократно ваксиниране, с което се
изгражда пожизнен имунитет, и за пожизнена валидност на международния сертификат за ваксинация
срещу жълта треска, считано от 10-тия ден от
поставянето на ваксина срещу заболяването.
КРИМИНАЛЕ
С 2.59 промила алкохолно съдържание в издишания въздух шофирал 32-годишният Т.П. Той бил зад
волана на лек автомобил „Опел”, когато в нощта
на 2 август около 02:00 часа бил засечен от пътна
полиция в Тутракан. Отказал е да даде кръвна проба.
По случая е започнато бързо производство.
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ!
От РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра напомнят: Паленето на огън
в близост до сухи треви и горски насаждения е
абсолютно забранено!
Задължително е спазването на забраната за движение на моторни превозни средства без искрогасители в горски и полски масиви, както и извършването
на ремонтни дейности на такива места.
Небрежното пушене и използването на открит
огън в съчетание с продължителното засушаване,
високите температури и наличието на вятър могат
да доведат да пожари с непредвидими последици.

4.08.2016 г.

Правителството прие решение за
подготовката и провеждането на изборите
за президент и вицепрезидент на
България и на национален референдум
М

инистерският съвет възложи на
заместник министър-председателя по
европейските фондове
и икономическата политика Томислав Дончев да
координира изпълнението
на дейностите по организационно-техническата
подготовка на изборите за президент и вицепрезидент на Република
България и на национален
референдум.
В задълженията му влизат още и дейностите по
съгласуване с Централната избирателна комисия

(ЦИК) на условията и реда
за изработването, доставката и съхранението
на изборните книжа и материали, съхранението на
техническите устройства
за машинното гласуване.
Вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика е
ангажиран и с внасянето
на проект на решение
за одобряване на вида и
съдържанието на информационния лист по чл. 15,
ал. 2 от Закона за пряко
участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление.

Министърът на финансите Владислав Горанов
трябва да внесе в Министерския съвет проект на
план-сметка за разходите
по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите
и националния референдум,
съгласувана с ЦИК. Той
трябва да предложи и проект на тарифа, по която
партиите, коалициите и
инициативните комитети
заплащат предизборните
предавания по БНТ и БНР
и техните регионални
центрове.
Вицепремиерът и минис-

тър на вътрешните работи Румяна Бъчварова ще
организира изпълнението
на дейностите от компетентността на МВР, а министърът на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще
координира изготвянето и
публикуването на избирателните списъци.
За организацията, подготовката и произвеждането
на изборите за президент и
вицепрезидент и на националния референдум извън
страната отговаря министърът на външните работи
“ТГ”
Даниел Митов.

модул е отредено по 1 час, а за
третия – 2 часа.
Английски език и география и
икономика трите части се разделят
на по 1 час и два пъти по 1.5.
име и той трябва да го заеме не
Математика, химия и опазване
по-късно от 7:30 часа.
Задължително е изключването
на всички технически средства за
комуникация и предаването им на
квестор, който да ги постави на
видно място.
От държавен зрелостен изпит
се отстранява и напуска сградата
ɪɟɡɩɴɪɜɨɬɨɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
на училището зрелостник, който:
ɧɚ  ɝ ɈȾɆȼɊɋɢпреписва от хартиен носител;
ɥɢɫɬɪɚ ɨɬɱɢɬɚ ɧɚɦɚпреписва от данни, съдържащи се
ɥɟɧɢɟɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚɩɪɟɫɬɴɩв технически устройства (мобилни
телефони, калкулатори, таблети и ɧɨɫɬɫɫɩɪɹɦɨɫɴɳɢɹ
др.); преписва от работата на друг ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɦɝ Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
зрелостник; използва мобилен ɫɚ ɨɛɳɨ  ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ
телефон или друго техническо ɫɚɤɪɢɦɢɧɚɥɧɢɢɢɤɨсредство за комуникация; изнася ɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɞɨɤɚɬɨɡɚɫɴɳɢɹ
извън залата изпитни материали ɩɟɪɢɨɞɧɚɝɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚили информация за съдържанието ɧɢɬɟ ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ ɫɚ ɛɢɥɢ
им. Изпитната работа на отстране-  Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɴɬ ɧɚ ɩɪɟɫɬɴɩɧɨɫɬ ɛɪɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
ния зрелостник не се оценява.
Не се допуска нарушаване на ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ ɧɚ  ɯɢɥ
анонимността на изпитната работа ɞɭɲɢ ɫɴɳɨɛɟɥɟɠɢɫɩɚɞ±ɨɬ
– на листа и на свитъка за свобод- ɡɚɩɴɪɜɨɬɨɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
ните отговори, чрез поставяне на ɧɚɝɧɚɩɪɟɡɬɨɜɚ
знаци, записване на име и др. В ɲɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟ
Ɉɬ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɤɪɢɦɢпротивен случай изпитната работа
ɧɚɥɧɢ ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ ɩɪɟɡ ɨɬне се оценява.
Заявления за участие в пред- ɱɟɬɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɫɚ ɪɚɡɤɪɢɬɢ
стоящата сесия на държавните ɢɥɢɚɪɚɡɤɪɢɬɢɬɟ
зрелостни изпити са подали 8383 ɨɬ ɦɢɧɚɥ ɩɟɪɢɨɞ ɫɚ  ɉɪɢ
зрелостници. До 26 август т.г. те ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ
трябва да получат служебните ɪɚɡɤɪɢɬɢɬɟɫɚɢɥɢ
си бележки, че са допуснати до ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɹ
ɩɟɪɢɨɞ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬ ɪɴɫɬ ɧɚ
матури.
От МОН посочват и времето, с ɪɚɡɤɪɢɜɚɟɦɨɫɬɬɚɫɩɭɧɤɬɚ
което явяващите се на матура ще ɩɪɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɢɬɟ ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ ɢ ɫ  ɩɭɧɤɬɚ ɩɪɢ
разполага за отделните модули:
По български език и литература, ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟ
ȼɤɚɪɬɢɧɚɬɚɧɚɤɪɢɦɢɧɚɥɧɚистория и цивилизация, философия, както и по езиците френски, ɬɚɩɪɟɫɬɴɩɧɨɫɬɧɚɣɜɢɫɨɤɨɬɧɨнемски, руски, испански и итали- ɫɢɬɟɥɟɧɞɹɥɡɚɟɦɚɬɤɪɚɠɛɢɬɟ
ански изпитът е разделен на три  ɨɬɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
части, като за първия и втория ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɜɚɬɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹɬɚɫɜɴɪɡɚɧɢɫɧɚɪɤɨ-

на околната среда, биология и
здравно образование и физика и
астрономия модулите са два, като
за първия модул министерството
отделя 1.5, а за втория 2.5 часа.

Зрелостниците получават
матурите си на части
ържавните зрелостни
изпити на предстоящата
сесия в края на август
и началото на септември ще се
проведат на модули, съобщиха от
образователното министерство.
Това означава, че явяващите се
на изпита, че получават изпитния
вариант на части и ще разполагат с
точно определено време за работа
върху всяка една от тях.
След изтичане на определеното
време учениците ще затварят в
плик съответната част (лист с отговори и/или свитък за свободните
отговори) и няма да имат възможност да се връщат и да работят
повече върху нея.
Зрелостниците ще имат право
да излизат от изпитната зала след
приключване на работата върху
съответната част.
В случай, че зрелостник напусне
сградата, не се допуска обратно в
нея до края на изпитния ден.
Провеждането на матурите на
модули няма да се отрази върху
формата и съдържанието на изпита. Новият елемент е само организационен и е още една мярка
срещу опитите за подсказване и
преписване.
Всички останали правила за провеждането на държавни зрелостни
изпити се запазват, посочват още
от МОН и припомнят правилата:
Влизането в изпитната зала става само с документ за самоличност
(лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със
служебна бележка за допускане до
държавни зрелостни изпити.
Всеки зрелостник има определено персонално работно място,
обозначено с етикет с неговото

Д

“ТГ”

Намалено ниво на престъпност
и ръст на разкриваемостта

П

ɬɢɰɢ± ɨɬɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ ɢɢɡɦɚɦɢɬɟ
±   ɨɬ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ  ɋɴɩɨɫɬɚɜɢɦɨ
ɫɩɪɟɞɯɨɞɧɢɹɩɟɪɢɨɞɛɪɨɹɬɧɚ
ɤɪɚɠɛɢɬɟɛɟɥɟɠɢɧɚɦɚɥɟɧɢɟɫ
ɫɫɚɧɚɦɚɥɟɥɢɢɡɦɚɦɢɬɟ
ɚɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹɬɚɫɜɴɪɡɚɧɢɫ
ɧɚɪɤɨɬɢɰɢɫɚɫɩɨɦɚɥɤɨ
Ɍɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɨɬɨ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ ɩɨɜɟɱɟ
ɨɬ ɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ ɫɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ Ɋɍɋɢɥɢɫɬɪɚ ± 
ɧɚ ɊɍɌɭɬɪɚɤɚɧ  ɚ ɧɚ Ɋɍ
Ⱦɭɥɨɜɨ
Ʌɢɰɚɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢ ɤɚɬɨ
ɢɡɜɴɪɲɢɬɟɥɢɧɚɨɛɳɨɪɚɡɤɪɢɬɢɬɟ  ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɢ ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹɩɪɟɡɨɬɱɟɬɧɢɹɩɟɪɢɨɞ
ɫɚ
Ⱦɟɬɫɤɚɬɚ ɩɪɟɫɬɴɩɧɨɫɬ ɡɚɩɚɡɜɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɧɢɫɴɤ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧ ɞɹɥ  ɨɬ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɢ
ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ ɫɚ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢ
ɨɬɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɥɢɰɚ
ɉɨɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚ ɟ ɢ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚ ɩɨ ɥɢɧɢɹ ɧɚ ɩɴɬɧɚɬɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɉɪɟɡɩɴɪɜɨɬɨɩɨɥɭɝɨɞɢɟɧɚɝɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɉɌɉɨɬɤɨɢɬɨɬɟɠɤɢɫ
ɡɚɝɢɧɚɥɢɢɪɚɧɟɧɢɝɪɚɠɞɚɧɢ
Ɂɚɫɴɳɢɹɩɟɪɢɨɞɧɚɦɝɚɜɬɨɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɬɚɫɚɛɢɥɢ
ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɬɟɠɤɢ ɫ  ɡɚɝɢɧɚɥɢ ɢ
“ТГ”
ɪɚɧɟɧɢ

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 1 август 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 счетоводител, оперативен – средно икономическо образование, опит, компютърни умения
3 секачи – няма изискване за заемане

4 машинни оператори, шиене – без изискване за заемане
2 готвачи – без изискване за заемане
1 старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – висше образование, математика и информатика,
опит 10 години
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – средно образование,
кат. C+E, мин. 3 години опит
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
1 сезонен работник, горско стопанство – 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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9-годишният Дамян намери крупна Правителството
сума валута, върна я на собственика отпусна 460 хил.лв. на
община Главиница

от стр. 1 междувременно заедно с
Дамян отиват на адреса на
собственика на портмонето. Намират го и момчето
му го връща.
Дамян Войводата Лазаров, както е известен във

никой от родителите му,
Дамян отишъл у съседите
и им казал, че е намерил
портмоне с пари. Те се
обадили в полицията, а

Фейсбук, през новата учебна година ще бъде ученик в
3-ти клас в СОУ "Христо
Ботев". Негови учители са
Маринова и Проданова.
Той е син на полицай младши автоконтрольор

в РУ-Тутракан Ивелин Лазаров.
"Винаги сме го учили да
бъде честен. Той обича
много историята, голям
патриот е" - разказа баба
му Адриана Златева.
И както обикновено, в
такива случаи, хората реагират по различен начин,
когато научат, че толкова
много пари са намерени и
върнати. Двете крайности
не са избегнати и тук едни му казват "Браво!",
други...
На 2 август директорът на ОДМВР-Силистра
старши комисар Кристиян
Петров връчи Благодарствен адрес и плакет на
Дамян Лазаров за достойна
постъпка.
В присъствието на полицейски служители и родителите на момчето старши комисар Петров похвали
Дамян за доблестната му
постъпка, подчертавайки,
че тя е пример за подражание. Той поздрави и родителите за честността
на сина им, пожелавайки
на семейството здраве и
много успехи.

Колко хубаво и колко приятно е братя да
живеят заедно!
„Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят
заедно“. /Пс. 132:1/ Под този
надслов се обединиха участниците в православен летен лагер в манастир „Света Марина“ край с.Сяново,
който с благословението
на Н.В.Пр. Русенски митрополит Наум, се провежда за
7-ма поредна година в средата на месец юли. Митрополитът посети и благослови
всички участници в заключителния ден от лагера и в
навечерието на празника на
манастира. Поздрави ги за
дръзновението и подчерта
важността и необходимостта от православно
обучение, молитва в дух на
единство и практически
занимания, които ежегодно
обединяват деца и възрастни в светата обител.
Участниците в тазгодишният лагер бяха общо 76
енориаши, в т.ч. и 18 деца
от шест епархии на БПЦ –
Русенска, Видинска, Търновска, Софийска, Сливенска и
Неврокопска. Традиционно е

от стр. 1
460 000 лв. ще бъдат предоставени по бюджета на
Главиница за рехабилитация
на улици в общината. 360
000 лева за рехабилитация
на детска градина в село
Искра, община Ситово.
В началото на март бяха
отпуснати средства за
ремонта на улично осветление в Силистра в размер
на 2 000 000 лв., 1 000 000
лв. за рехабилитация на
улици в община Дулово, 1
000 000 лв. за реконструкция и благоустрояване на
училище и детска градина
в Тутракан, 700 000 лв. за
асфалтиране на улици в община Кайнарджа и 500 000
лв. за ремонт на уличната
мрежа в община Алфатар.
„Благодаря на правител-

Специални благодарност за спонсорското
участие във фестивала "Огненият Дунав"
Община Тутракан отправя към собственика на
Рибна борса - Тутракан г-н Славчо Балкански Савко!

XW

Особено приятно преминаха вечерите край лагерния огън, в които деца и
родители показаха своите
и гостуването на приятели
от холандската християнска общност в Дален,
които даряват своя труд и
подкрепят доизграждането
на манастира.
По време на лагера немски
гражданин, дошъл заедно
със семейството си, получи
катехизация и прие свето
кръщение.
Лагерната програма за
всеки ден беше идентична.
Денят започваше с утринно
богослужение и света Литургия, след това времето

преди обед беше посветено
на труд за подобряване и
благоустрояване базата
и територията на манастира. Преди вечерното
богослужение се провеждаха
беседи в храма, ръководени
от отците, участващи в
лагера – о. Стефан Стефанов, о. Георги Георгиев, о.
Димитър Димитров (Русе),
о. Сава (Плевен) и архим.
Самуил (Видин). През нощта
на 15 юли участвахме във
всенощно бдение във външния параклис на манастира.
Литургичният курс за
участниците в лагера
включваше: обучение относно същността на Литургията, как да се чете Псалтира
и Апостола, какво е участието и ролята на народа
по време на богослужение.
В един от следобедите, с
Диана Кръстева, се учихме
как да замесим и оформим
просфората и какво символизира нейната форма.
Курсът беше допълнен от
беседа на тема „Векът на
вековете“ на гост-лектора отец д-р Добромир
Димитров, преподавател в
катедрата по Пастирско
богословие в Богословския
факултет на Великотърновския университет.

ството и на министърпредседателя Бойко Борисов за усилията, които непрестанно полага
за съживяване на региона
и развитието на област
Силистра”, коментира народният представител на
ГЕРБ от област Силистра
Алтимир Адамов. (на снимката)
“ТГ”

таланти. Булгарината (българска тамбура) на Анна от
Велинград създаваше чудесна атмосфера. С песни и в

Всяка сутрин децата с интерес и вълнение участваха
в специално подготвените
за тях занимания по вероучение с двама педагози-богослови презвитера Ана-Мария
Попова и Соня Падалска.
В следобедните часове се
чуваха радостни детски гласове - заети с къпане в надуваем басейн, забавни игри, и
такива, на които са играли
техните баби и дядовци. С
готовност сервираха и отсервираха в трапезарията,
а много от тях помагаха при
почистването на храма, манастира, събираха плодове
и зеленчуци от градината.
радостно настроение тези
вечери преминаваха неусетно, зареждайки всички
с енергия за следващия ден.
Тазгодишният православен лагер се осъществи
благодарение на безвъзмездната финансова подкрепа
на Фондация „Комунитас“
по проект за подпомагане
и развитие на църковни
общности, с подкрепата и
съдействието на Русенска
митрополия, спонсори и
дългогодишни спомоществователи.
От организаторите на
събитието
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ТУТРАКАН - ЕВРОПЕЙСКИЯТ ГРАД

С огнени песни и танци край Дунав бе
посрещнат вицепрезидентът Маргарита Попова
ТФ "Дунавска младост" получи покана за гостуване в Гърция
щането на гостите, премина през
работна среща с ръководителите и
делегациите на отделните държави, покани и поети ангажименти за
гостуване на нашия танцов състав
"Дунавска младост" в Гърция.
Фестивалната вечер остана в
историята, а гостите отнесоха
със себе си красиви спомени и
сме сигурни, че в три различни
точки на света - Чили, Гърция и
Казахстан, дълго ще се разказва
за градчето край реката. Изпратихме участниците в тазгодишната
фолклорна огнена вечер удовлетворени и заредени с много емоции.
Те благодариха за поканата и
топлото посрещане. Споделиха
възхищението си от Тутракан, от
организацията и провеждането
на фестивалната вечер, а гостите
от Гърция, които пристигнаха още
на 27 юли и бяха сред публиката
на първата огнена вечер, останаха
очаровани от начина, по който
Светлана ПЕТКОВА
тората огнена вечер от "Огненият Дунав`2016" беше
посветена на фолклора. В
горещата юлска вечер на сцената
в Крайдунавския парк се сляха
български, гръцки, казахски и
чилийски ритми и хореографии.
Много настроение подариха на
публиката със своите изпълнения,
костюми и усмивки гостите от
Чили, Казахстан и Гърция, както и
домакините от Тутракан.
Официални гости на събитието
бяха вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова,
кметът на Тутракан - д-р Димитър
Стефанов и бившият музикант от
група "Юрая Хийп" - Кен Хенсли, които искрено аплодираха изпълнителите и на края се снимаха с тях.
Сто танцьори стъпиха на фестивалната сцена, за да покажат
красотата на танцовото изкуство
на своя народ.
Танцовият състав към Прогресивен културен център на пазите-

В

лите на традицията в
гръцкия град Гавалу
показа най-вече народни танци на малоазийските гръцки емигранти. Запазените и
до днес песни, обичаи
и танци са наследство,
идващо от дълбока
древност, от една област на съседния континент, обитавана от
прадеди им след 3000
г. пр.н.е. Те изпълниха
и "Сирт`с" - кръгов
танц, най-древният от
всички гръцки народни танци.
Представителите на Чили са
танцьори и музиканти от “Банда
Ренасер”. Те представят страната
си със запомнящо се инструментално и танцувално шоу. Групата
е създадена през 2000 г. и възникването й е свързано с празника
на Тирана, който се чества всяка
година, в седмицата около 16 юли,

в село Ла Тирана.
Хореографският ансамбъл "Казина" е създаден през 1989 г. към
Шикменският институт за култура
"Ал-Фараби". В репертоара си
съставът има 64 танца създадени
на основата на традиционното
танцово изкуство на Казахстан.
Много емоционален беше целият 28-ми юли. Фестивалният ден
в Читалището започна с посре-
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ДАРИТЕЛИТЕ
На "Огненият Дунав` 2016" и
"July Morning`2016" - Тутракан
1. “АСТОН СЪРВИС”
2. Д-р Симеон СИМЕОНОВ
3. ФК „ДУНАВ” – Русе
4. Стив ХАРАЛАМБИЕВ
5. Фирма „ПАНДА”
6. Николай НИКОЛОВ
7. „СТРУКТОР” ООД
8. Пламен ДОБРЕВ
9. "ИНЕРТ" ООД
10. "Т.А.Т." ООД
11. Георги ПЕНЕВ
12. Тодор ТОДОРОВ – Силистра
13. „ЗАГОРКА” АД
14. Държавно Горско Стопанстов – Тутракан
15. Ивайло ДИМОВ - "ФЕНИКС-ИВ-ДИ-М" ООД
16. „РОАН – 90” ООД
17. ЗК „ДУНАВ”
18. Димо ДЕНЧЕВ
19. Георги ГЕОРГИЕВ

българската публика прие балета
на техния сънародник Микис Теодоракис - "Зорба гъркът".
В крайна сметка остава удовлетворението от успешното реализиране на това събитие, което е
резултат от отличната съвместна
дейност на Община Тутракан и НЧ
"Н.Й.Вапцаров-1873".

Кен Хенсли и Червеното Слънце на Тутракан
Мария КАНЕВА
алък крайдунавски град.
Тутракан. Горещи улици
с магазини, късен следобед, лято. И изведнъж откъм
бреговете на Дунав се разнася
така познат и специален глас!
Минувачите потръпват. Това е Кен
Хенсли! Не можете да повярвате
на ушите си, въпреки, че знаете,
че е истина. Усещането е като да
чуеш рев на тигър по софийските
улици. Просто един следобеден
саунд-чек.
За много от нас групата “Uriah
Heep” означава „July morning“. За
други – „Free me“. За други „I cry
alone“. „Lady in black“. „Sympathy“.
Зад всичко това стои едно момче. Кен Хенсли.
Какво знаем за Кен Хенсли?
Днес групите не са това, което
бяха.
Някога нямаше интернет. Нямаше западни плочи. Само се
говореше, че някой някъде има…
Малцина можеха да подържат в
ръка плоча на любимата си западна група. Купувахме от градското
фото снимки. Ако случайно имат.
Молехме ги да ни доставят.
Чакахме да пуснат нощем по
радиото нещо. Разменяхме стари
касетки. Събирахме пари да си
поръчаме по-качествена касетка.
Сега само с един клик можеш
да станеш фен на страницата на
когото си поискаш. Тогава събирахме изрезки от снимки, вест-

ȺɬɚɧɚɫɋɬɨɹɧɨɜɢɥɢɇɚɫɤɨɨɬȻȽɊɚɞɢɨɤɚɤɬɨɜɫɢɱɤɢɝɨ
ɡɧɚɹɬɫɟɫɩɪɚɜɢɩɟɪɮɟɤɬɧɨɤɚɬɨɜɨɞɟɳɩɪɟɡɱɟɬɢɪɢɬɟ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɧɢɞɧɢɧɚɈɝɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜ
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ници, правехме си тайно тениски.
Не искам да кажа, че феновете
днес не са фенове, но какви фенове бяхме ние! Като заговорници
на ръба на закона. Като тайни
общества.
Цяла година си мечтаехме за
July morning, малцина успяваха
да се измъкнат от вкъщи и да
отидат…Ех.
Кой е Кен Хенсли?
Това е едно момче, което от
най-ранно детство започва да
прави своя музика, и прави това
през всичките години досега. По
начина, по който го чувства. Миналата година на 24 август навърши
70 години. И продължава да свири

нон стоп.
Все още прави концерт след
концерт, пътува през континентите, по тениска и дънки, с две
китари на гръб.
Все още вярва в любовта.
В Google може да се види впечатляваща дискография, само
като напишете името му. В You
tube – записи от концерти в Япония, Америка, Европа… в Русия
– Москва /в Кремъл!/, Петербург,
навсякъде, дори в България, дори
в Каварна, вече има и много видеа
от Тутракан!
Миналата година стигна и до
най-далечните кътчета на Русия.
После в Холандия. После в Ис-

пания. След Тутракан - Щутгарт.
Това, което не може да се види
на пръв поглед, може да се усети
в песните. Това е нещо много
специално.
Знаем, че повечето звезди са
по турнета, правят шоу, напиват
се, друсат се, харчат луди пари,
развеждат се и произвеждат куп
новини за жълтата преса.
Кой е Кен? Как малкото момче
Кен е станало Wizard?
Има няколко биографии на
Кен. Вече е толкова лесно да си
ги прочетете, ако искате.
Затова ще напиша неща, които
не знам дали може да прочетете
навсякъде. Кен Хенсли отделя

огромна част от приходите си
от музика за благотворителност.
Живее в Испания с любимата си
Моника повече от 20 години...
Обожава животните. Бездомните,
ранените, изоставените и въобще,
помага на хора и животни, които
не са с „родословие“. По дух е още
момче. Напуска „Юрая Хийп“, когато „си отива магията“. Той обича
Магията. Обича Обичта, ако мога
да се изразя така глупаво. Колко
такива рок звезди ни останаха?
Малко са, за съжаление. И си
ги обичаме по един отчаян начин.
Защото са Динозаври. Те прокараха пътя на Великата Музика,
която слушаме всички, когато
пътуваме към морето, когато през
зимата искаме да си помечтаем
за лятото, когато пътуваме. Те са
като… Млечния Път, по пътя ни
към звездите. Ако само за миг тая
музика изчезне от бекграунда на
живота ни, колко клети ще сме…
И забележете - те продължават
това, което са правили като млади
момчета. Със същата страст на
сцената.
Тази година на 29 юли Кен
Хенсли беше в Тутракан за фестивала „Огненият Дунав“. Пипнах
китарата му с пръстче.
Когато за пръв път гостува на

Тутракан миналата година за July
morning, усещането беше неописуемо. Истински July morning,
с Кен, автора на песента! Историята на този Джулай морнинг
заслужава отделен разказ, дори
може би един класически български филм. Цялата организация
стана в рамките на 9 дни и благодарение на кмета на Тутракан
Димитър Стефанов, (Забележете
- Димитър Стефанов, не Цонко
Цонев. Димитър Стефанов откри
пръв сцената на Тутракан за
Автора на July morning!), и Петя
Князова, Харампи Харалампиев
и Георги Георгиев от Силистра,
някои невъзможни неща станаха
възможни.
И нашият Wizard се върна
отново. На 29 юли. Бяхме едни
ухилени до ушите Щастливци.
Мъчно ни е само за човека,
който не успя да вземе в суматохата преди концерта автограф, а
чакаше с една стара плоча... Ако
се свърже с мен, ще му изпратя,
защото му взех.
Б.р.: Мария Канева публикува
своя текст с впечатленията си от
Тутракан, "Огненият Дунав" и, разбира се, за великия Кен Хенсли в
профила си в социалната мрежа
Фейсбук.

4.08.2016 г.

ТУТРАКАН - ЕВРОПЕЙСКИЯТ ГРАД

"Огненият Дунав" - емблемата на Тутракан

„Огненият Дунав” - фестивал
превърнал се в една красива
традиция
Вече пет години на едно място се
събират много красота, изкуство и
колорит. В Тутракан, на "Огненият
Дунав"!
„Спокойно можем да наречем
Тутракан "Малката културна столица на Дунава", защото освен
величествените залези, историята,
традициите и духа, с които този
прекрасен град очарова, точно
тук, се провеждат забележими
фестивали и емоционални събития, благодарение на които се
предава положителния дух на
тутраканци, и се събират хора от
цяла България и отвъд границите
и” – с тези думи кметът на Община
Тутракан, д-р Димитър Стефанов,
откри фестивала.
Наско от БГ радио, който бе
водещ на фестивала, сподели
пред публиката, че е запленен
от красотата и колоритността на
крайдунавския град.
"Никъде за 30 години публиката
не ни е посрещала така (10 парчета
наизуст пя с нас, със запетаите).
Огромно благодаря!" - каза Явор
Недев от "Конкурент".
"Благодарим на кмета на Тутракан д-р Димитър Стефанов за
поканата да участваме на ,,Огненият Дунав"! Благодарим на
хората в Тутракан и на публиката
за топлото посрещане и подкрепа!
Обичаме Ви!" - допълни солистът
на "Конкурент" Емил Анчев.
Четиридневната програма на
фестивала бе изключително забавна и интригуваща и човек не бива
да пропуска нито минута от нея.
В първата вечер жители и гости
на града препълниха Крайдунавския парк и станаха свидетели на
една вълнуваща и изключителна

тивала „Огненият Дунав”. Гости и
посетители на града се забавляват
с богата развлекателна програма и
множество състезания, конкурси,
демонстрации като: състезание по
греда над вода, воден слалом на
тихи води с едноместен и двумес-

най-малките
Една от големите атракции е
приготвянето на рибена чорба,
в която по традиция вече мерят
сили кметовете на Тутракан д-р
Димитър Стефанов и на Кирнодж
от съседна Румъния - инж. Иринел

тен каяк, спортен риболов, символично преплуване на река Дунав,
демонстрация с високоскоростни
моторни лодки и забавления за

Роман, а Цонко Цонев Кметала
черпи с миди.
Сцената на „Огненият Дунав" бе
завладяна хумора на актьора Стефан Рядков, невероятните изпълнения на група "Конкурент" и група
"Еридан" с неповторимият Джо Лин
Търнър, който призна пред кмета
д-р Стефанов, че е силно очарован
от публиката на Тутракан и няма да
повтори, а ще потрети с концерт в
Тутракан.
По традиция, цялата тази красота
и емоционално зареждащи събития
завършват със спектакъл от звук,
светлина и илюминационни ефекти. Така Петото юбилейно издание
на „Огненият Дунав” завърши под
звуците на Catch The Rainbow и
остави размечтани почитателите на
хубавата музика и преживявания за
“ТГ”
догодина...
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Джо Лин ТЪРНЪР:

Обмислям да се
преместя да живея
в България

постановка „Зорба гъркът” от
Микис Теодоракис представена от
Софийската опера и балет!
Следващият ден публиката се

заплени от вълшебството на цветния спектакъл „Огнени песни и
танци край Дунав” - всяка година
международното участие на фолклорните състави е разнообразно.
В тазгодишният спектакъл освен
ТФ”Дунавска младост” от Тутракан
участие взеха състави на Гърция,
Чили и Казахстан. Специален гост
на събитието бе вицепрезидентът
на България - Маргарита Попова.
След тази феерия от красота
в изминалите два дни, вече на
голямата сцена на Кейова стена
пред величествения залез над
Дунав, се насладихме на концерт
на големия рок изпълнител Кен
Хенсли, група Deep Violet, шоу
програмата на Румънеца и Енчев и
неподправения хумор на Димитър
Туджаров-Шкумбата.
В четвъртият ден, който е винаги
в последната събота на юли, е кулминационният завършек на фес-

Победителите
Символично преплуване на р. Дунав
1 място - Иван Пламенов ГЕОРГИЕВ
2 място - Виктор Боянов ПОПОВ
3 място - Траян Веселинов СУРОВ

Конкурс за най-вкусна рибена чорба
1 място - Исторически музей
2 място - КПД "Родно Лудогорие"
3 място - Кметство Шуменци
Награда за Отлично представяне: Д-р Димитър СТЕФАНОВ, ЦНСТ-Тутракан и Детския отбор на Сдружението за развитие на туризма в Тутракан и региона
Награда за най-оригинално представяне: Цонко Цонев
КМЕТЪЛА
Награда за участие: Кметство Кирнодж и Етнографски музей за дунавски риболов и лодкостроене

от стр. 1 ɩɭɛɥɢɤɚ Ⱥɡ ɨɰɟɧɹɜɚɦ ɬɹɯɧɚɬɚ ɥɸɛɨɜ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɩɪɟɡ
ɜɫɢɱɤɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɟ
ɦɧɨɝɨ ɯɭɛɚɜɨ ɦɹɫɬɨ ɡɚ ɦɟɧ
Ⱥɡɨɛɢɱɚɦɯɨɪɚɬɚɢɨɛɦɢɫɥɹɦ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚɞɚɫɟɩɪɟɦɟɫɬɹ
ɞɚɠɢɜɟɹɬɭɤ
Ȼɭɪɝɚɫ ɟ ɝɪɚɞɴɬ ɜ ɤɨɣɬɨ ɟ
ɢɡɛɪɚɥȾɠɨɅɢɧɌɴɪɧɴɪɞɚɫɟ
ɩɪɟɦɟɫɬɢɫɬɚɧɚɹɫɧɨɨɳɟɧɚ
ɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ Ɂɚɳɨɬɨ
ɦɧɨɝɨ ɟ ɯɭɛɚɜɨ ɬɚɦ ɦɨɣ
ɩɪɢɹɬɟɥɩɟɜɟɰɫɟɨɠɟɧɢɡɚ
ɛɴɥɝɚɪɤɚɢɠɢɜɟɟɜȻɭɪɝɚɫ
ɋɩɨɪɟɞ Ɍɴɪɧɴɪ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɟɫɩɟɰɢɚɥɧɚɜɦɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹȼɫɟɨɳɟɢɦɚɤɭɥɬɭɪɚɢ
ɫɟɭɫɟɳɚɤɚɬɨɭɧɢɤɚɥɧɚɫɬɪɚɧɚɆɧɨɝɨɦɟɫɬɚɜȿɜɪɨɩɚɫɟɝɚ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɫɚɡɚɝɭɛɢɥɢɫɜɨɹɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɚɆɢɫɥɹɱɟȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɢɦɚɞɴɥɝɚɢɫɬɨɪɢɹɢɳɟɢɦɚ
ɢ ɡɚɧɚɩɪɟɞ ɡɚɪɚɞɢ ɧɟɳɚɬɚ
ɤɨɢɬɨɫɟɩɪɚɜɹɬɫɟɝɚɤɨɢɬɨɫɟ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɏɨɪɚɬɚɬɭɤɫɚɦɧɨɝɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɧɢɢɨɛɢɱɚɬɦɭɡɢɤɚɬɚȺɡɫɴɦɢɬɚɥɢɚɧɟɰɢɦɢ
ɟɩɨɡɧɚɬɬɨɡɢɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ
ȾɠɨɅɢɧɌɴɪɧɴɪɟɧɚɫɰɟɧɚɬɚɜɟɱɟɝɨɞɢɧɢɢɟɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɧɱɟɪɨɤɴɬɢɦɚɛɴɞɟɳɟ
ɢɜɢɧɚɝɢɳɟɝɨɢɦɚ
ɏɨɪɚɬɚ ɤɨɢɬɨ ɢɫɬɢɧɫɤɢ
ɨɛɢɱɚɬ ɪɨɤɚ ɧɢɤɨɝɚ ɧɟ ɩɨɪɚɫɬɜɚɬɡɚɤɥɸɱɢɬɨɣ

ɫɴɛɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɤɪɚɬɤɚ ɫɪɟɳɚ
ɫ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢ ɜ ɤɨɹɬɨ ɬɨɣ
ɫɩɨɞɟɥɢ ɫɜɨɢɬɟ ɨɱɚɤɜɚɧɢɹ ɢ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɚ ɤɚɤɬɨ ɫɟ ɪɚɡɛɪɚɢɧɨɜɢɠɢɬɟɣɫɤɢɩɥɚɧɨɜɟ
ɫɜɴɪɡɚɧɢɫɧɚɲɚɬɚɫɬɪɚɧɚ
ɋ ɤɨɹ ɩɟɫɟɧ ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɟ
ɤɨɧɰɟɪɬɚɢɡɚɳɨɬɨɱɧɨɫɧɟɹ
ɛɟ ɡɚɩɢɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɹ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ
Ɍɨɜɚ ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɟɫɟɧ ɨɬ
ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɚɧɚɊɟɣɧɛɨɭɌɹ
ɟɦɧɨɝɨɞɢɧɚɦɢɱɧɚɢɡɚɪɟɠɞɚɳɚɢɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨɞɚɜɚɞɨɛɴɪ
ɬɥɚɫɴɤɩɪɢɫɬɚɪɬɚɥɸɛɟɡɟɧ
ɜɨɬɝɨɜɨɪɚɫɢɛɟɬɨɣ
ɉɪɢɞɨɛɢɥ ɥɢ ɟ ɜɟɱɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɡɚ ɝɪɚɞ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ
ɤɚɤɜɨ ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɨɫɥɚɧɢɟɬɨ
ɡɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɧɚ Ɉɝɧɟɧɢɹɬ
Ⱦɭɧɚɜɩɨɠɟɥɚɯɚɞɚɪɚɡɛɟɪɚɬ
ɨɳɟɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɬɟ
ȼɫɴɳɧɨɫɬ ɡɚ ɫɴɠɚɥɟɧɢɟ
ɧɟɨɬɝɨɜɨɪɢɬɨɣȾɨɣɞɨɯɦɢɧɚɥɚɬɚɜɟɱɟɪɦɧɨɝɨɤɴɫɧɨɨɬ
ɒɜɟɰɢɹɨɬɋɬɨɤɯɨɥɦɫɩɨɥɟɬ
ɞɨȻɭɤɭɪɟɳɁɚɬɨɜɚɢɡɩɨɥɡɜɚɯ
ɞɟɧɹ ɡɚ ɩɨɱɢɜɤɚ ɩɪɟɞɢ ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɢ ɢɦɚɦ ɫɴɜɫɟɦ ɦɚɥɤɢ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɇɨ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɩɴɪɜɨ
ɳɟ ɤɚɠɚ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɢ ɦɧɨɝɨ ɡɚɳɨɬɨ ɛɟɡ ɯɨɪɚɬɚ ɧɢɟ
ɤɚɬɨɚɪɬɢɫɬɢɧɹɦɚɞɚɢɦɚɦɟ

Воден слалом на тихи води с едноместен каяк
1 място - Камен ЧИМИДЯЛКОВ
2 място - Дамян СТЕЛИЯНОВ
3 място - Александър КИРЯЗОВ

Воден слалом на тихи води с двуместен каяк
1 място - Симеон СИМЕОНОВ и Камен ЧИМИДЯЛКОВ
2 място - Дамян СТЕЛИЯНОВ и Александър КИРЯЗОВ
3 място - Борислав и Йоан ПЕТКОВИ

Състезание на греда над вода
1 място - Борислав ПЕТКОВ

Снимки от "Огненият Дунав":
Община Тутракан, НЧ "Н.Й.Вапцаров", Любомир
ТРИФОНОВ, Толга КАНТАРОВ, Калина ГРЪНЧАРОВА
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ОБЯВИ
ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

Заповед - № РД-04-1041/01.08.2016 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3
от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, във връзка с чл.20, ал.1 от същата Наредба и Решение № 225 по протокол
№ 11 от 21.07.2016 год. на ОбС - Тутракан
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими
имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Царев дол, общ. Тутракан, за

4.08.2016 г.

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

Заповед

Заповед
№ РД-04-1039/01.08.2016 г.

I. Н А Р Е Ж Д А М:

II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Процедурата и сключване на договора ще се проведе по реда на Раздел
I Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/.
3. Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
4. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16:00 ч. на деня
предхождащ търга, в информационния център на Общината.
5. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати,
търгът да се проведе на 02.09.2016 г. в заседателната зала на Общината,
при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция
«Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу
12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе,
в срок от 29.08.2016 г. до 16:00 ч. на 01.09.2016 г. Депозитът за участие в
повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася
по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500,
BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 29.08.2016 г. до 16:00 ч. на
деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16:00 ч. на деня предхождащ датата на повторния търг в информационния
център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на
предмета на търга и данни на кандидата.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF,
код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в
срок от 05.08.2016 г. до 16.00 ч. на
25.08.2016 г.
6.2 До участие в търга ще бъдат
допуснати лицата /фирмите/, закупили
тръжни книжа, внесли депозит и подали
заявление за допускане до участие в
търга с приложени документи описани
в същото;
6.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за участие в търга, следните
документи:
- Оригинал или заверено от кандидата
копие от удостоверение за актуално
състояние на търговеца или ЕИК;
- нотариално заверено пълномощно
за участие в търга, при участие на пълномощник;
6.2.2 Кандидатите- физически лица,
прилагат към заявление за участие в
търга, следните документи:
- заверено копие от личната карта;
- нотариално заверено пълномощно
за участие в търга, при участие на пълномощник;
6.3 Не се допускат до участие в търга
кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или неза-

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

№ РД-04-1040/01.08.2016 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.56, ал.1,
ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл.20, ал.1 от същата Наредба
и Решение № 228 по протокол № 11 от 21.07.2016 год. на ОбС-Тутракан
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Белица, общ.
Тутракан, кв.37, УПИ-XXVI, представляващ незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 1740,00 кв. м., за засаждане на зеленчукови култури за срок
от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна цена – в размер на 8.70 /осем лева и седемдесет ст./.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата
на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок
от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка
на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444200 в
“ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия – няма;
3. Търгът да се проведе на 26.08.2016 год. от 09:00 часа в заседателната
зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от
началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
5. Размер на стъпка при наддаване: 0,80 ( нула лева и осемдесет стотинки)
лв.
6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват
оглед на обекта след предварителна заявка на тел. 0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост
и стопански дейности» в община Тутракан срещу 12.00 лв. с ДДС платими
на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBANBG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе
в срок от 05.08.2016 г. до 16:00 ч. на 25.08.2016 г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили
тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие
в търга с приложени документи описани в същото;
7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално
състояние на търговеца или ЕИК;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на
пълномощник;
7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в
търга, следните документи:
- заверено копие от личната карта;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на
пълномощник;
7.3 Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит
за участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч. на деня
предхождащ датата на търга в информационния център на община Тутракан,
в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и данни на
кандидата.

1.1 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата
на търга цена на имота /без внесения
депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен
срок от дата на връчване на заповедта
по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN - BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF,
код:444200 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия – няма;
3. Търгът да се проведе на 26.08.2016
год. от 09:30 часа в заседателната зала на
Община Тутракан по ред на приложения
по горе списък;
4. Размер на депозита за участие
в търга: Депозита в размер на 10% от
началната тръжна цена на обекта, се
внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500,
BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе;
5. Време и начин на оглед: Закупилите
тръжни книжа могат да извършват оглед
на обекта след предварителна заявка на
тел. 0866/60628;
6. Други тръжни условия:
6.1 Тръжните книжа се предоставят
от Дирекция «Общинска собственост и
стопански дейности» в община Тутракан срещу 12.00 лв. с ДДС платими на
касата към информационния център по
сметка на Община Тутракан: IBAN- BG-

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

печатан плик;
- не съдържат документи за закупени
тръжни книжа или внесен депозит за
участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
7. Краен срок за подаване на тръжните
документи – до 16ч. на деня предхождащ
датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета
на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл.66,
ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане
до участие в търга.
2. Процедурата и сключване на договора ще се проведе по реда на Раздел
I Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/.
3. Условия за оглед на имота съгласно
т. 6.
4. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16:00 ч. на деня

предхождащ търга, в информационния
център на Общината.
5. Дата за провеждане на повторен
търг – При неявяване на кандидати,
търгът да се проведе на 02.09.2016
г. в заседателната зала на Общината,
при същите условия и час. Тръжните
книжа се предоставят от Дирекция
«Общинска собственост и стопански
дейности» на Община Тутракан, срещу
12.00 лв. с ДДС, платими на касата към
информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,
код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе,
в срок от 29.08.2016 г. до 16:00 ч. на
01.09.2016 г. Депозитът за участие в
повторния търг в размер на 10% от
началната тръжна цена на имота, се
внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500,
BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в
срок от 29.08.2016 г. до 16:00 ч. на деня
предхождащ повторния търг. Краен срок
за подаване на тръжни документи – 16:00
ч. на деня предхождащ датата на повторния търг в информационния център
на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на
търга и данни на кандидата.

Д-р Димитър СТЕФАНОВ
/Кмет на Община Тутракан/

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС, чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
във връзка с чл.20, ал.1 от същата Наредба и Решение № 227 по
протокол № 11 от 21.07.2016 год. на ОбС-Тутракан
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в с. Нова Черна, общ. Тутракан, кв.36, УПИ-XIV-550,
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ
от 1050,00 кв. м., за засаждане на зеленчукови култури за срок
от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна цена – в размер на 5.25 /пет лева
и двадесет и пет ст./.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща
постигнатата на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14
/четиринадесет/ дневен срок от дата на връчване на заповедта
по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината:
IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444200 в
“ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия – няма;
3. Търгът да се проведе на 26.08.2016 год. от 08:30 часа в
заседателната зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозита в размер
на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова
сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500,
BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
5. Размер на стъпка при наддаване: 0,50 ( нула лева и петдесет
стотинки) лв.
6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат
да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на
тел. 0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска
собственост и стопански дейности» в община Тутракан срещу
12.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център
по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от
05.08.2016 г. до 16:00 ч. на 25.08.2016 г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/,
закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за
допускане до участие в търга с приложени документи описани
в същото;
7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат
към заявлението за участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение
за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при
участие на пълномощник;
7.2.2 Кандидатите - физически лица, прилагат към заявление
за участие в търга, следните документи:
- заверено копие от личната карта;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при
участие на пълномощник;
7.3 Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или
внесен депозит за участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч.
на деня предхождащ датата на търга в информационния център
на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание
на предмета на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Процедурата и сключване на договора ще се проведе по
реда на Раздел I Наредбата за реда придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/.
3. Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
4. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16:00
ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на
Общината.
5. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на
кандидати, търгът да се проведе на 02.09.2016 г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните
книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост
и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 12.00 лв.
с ДДС, платими на касата към информационния център по
IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090
в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 29.08.2016 г. до 16:00 ч. на
01.09.2016 г. Депозитът за участие в повторния търг в размер
на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова
сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500,
BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 29.08.2016 г.
до 16:00 ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за
подаване на тръжни документи – 16:00 ч. на деня предхождащ
датата на повторния търг в информационния център на община
Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета
на търга и данни на кандидата.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

4.08.2016 г.

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

Заповед - № РД-04-1032/01.08.2016 г.
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
във връзка с чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с
общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, чл. 56 ал. 1 ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение
№ 224 по Протокол № 11 от 21 юли 2016 г.
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване „нива”, за срок
от 5 /пет/ стопански години (2016/2021) за землищата на с. Антимово, с. Варненци, с.
Нова Черна, с. Пожарево, с. Старо село, с. Търновци, с. Цар Самуил, с. Шуменци и гр.
Тутракан, общ. Тутракан
2. Обект на търга са земите от Общинския поземлен фонд, подробно описани по
землища, както следва:
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ОБЯВИ/ХОБИ
СМЯХ
Ⱦɢɟɬɨɥɨɝɤɴɦɩɚɰɢɟɧɬ
Ɂɧɚɱɢɞɧɟɜɧɨɩɨɪɟɩɢɱɤɢɦɚɫɥɢɧɢɤɪɚɫɬɚɜɢɰɢɞɨɦɚɬɚɢɫɚɥɚɬɚɛɟɡɩɨɞɩɪɚɜɤɢɤɨɥɤɨɬɨɩɨɠɟɥɚɟɬɟ
 Ⱦɨɤɬɨɪɟ ɚ ɡɜɴɧɟɰ ɞɚ ɫɢ
ɜɪɴɡɜɚɦɥɢɢɥɢɦɨɠɟɢɬɚɤɚ
ɞɚɫɢɩɚɫɚ"

ɂɡɥɟɡɥɢɬɟ ɨɬ ɧɟɹ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
Ɂɚɳɨɛɟɂɜɚɧɱɨ"
ɢɦɚɨɛɹɫɧɟɧɢɟɋɬɪɭɜɚɦɢɫɟ
ɜɥɹɡɚɬɜɫɴɞɟɛɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
 ɇɟ ɡɧɚɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɦɚ ɱɟɟɞɨɛɪɟɧɚɢɫɬɢɧɚɞɚɨɛɹɫɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨɢɜɥɚɫɬɬɚ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɧɢɬɟɳɨɬɨɜɨɠɞɨɫɜɢɪɟɩɹɥ
ɂ ɦɢɫɢɨɧɟɪɴɬ ɡɚɩɨɱɧɚɥ
Ʉɚɤɜɨɪɚɛɨɬɢɲ"
ɂɦɚɬɟɥɢɯɚɩɱɟɬɚɡɚɦɴɪ- ɚɥɟɝɨɪɢɱɧɨ
ɑɢɧɨɜɧɢɤ
ɡɟɥ"
 ȼɨɠɞɴɬ ɜɢɠɞɚ ɥɢ ɨɧɨɜɚ
ɋɤɚɤɜɨɬɨɱɧɨɫɟɡɚɧɢɦɚȾɚ
ɬɚɦɨɜɱɟɫɬɚɞɨ"
ɜɚɲ"
ɋɥɨɠɟɬɟɦɢɟɞɧɨɜɭɫɬɚɬɚ
ȿɢ"
ɑɚɤɚɦɭɢɤɟɧɞɚ
Ʉɚɠɟɬɟɦɢɜɨɠɞɟɜɫɢɱɤɢ
ɉɨɩɢɬɚɥɢɪɚɞɢɨȿɪɟɜɚɧ
Ɋɚɡɩɪɚɜɹɬ ɱɟ ɝɚɛɪɨɜɤɢɬɟ ɨɜɰɟɫɚɛɟɥɢɨɫɜɟɧɟɞɧɚɄɚɤ
ɋɴɞɟɛɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɨɛɪɚɁɚɳɨɫɬɟɫɢɧɚɟɥɢɬɨɥɤɨɜɚ ɛɢɥɢ ɬɨɥɤɨɜɚ ɩɟɫɬɟɥɢɜɢ ɱɟ ɳɟɨɛɹɫɧɢɬɟɬɨɜɚ"
ɡɨɜɚɬɟɥɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɡɞɪɚɜɟ- ɦɥɚɞɚɞɜɨɤɚɬ"
ɫɩɟɥɢɫɱɭɠɞɢɬɟɦɴɠɟɡɚɞɚ
ɍɩɥɚɲɢɥ ɫɟ ɜɨɠɞɴɬ ɨɡɴɪɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨɢɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɋɬɪɭɜɚɦɢɫɟɱɟɩɪɨɰɟɫɴɬ ɧɟɢɡɬɨɳɚɜɚɬɫɜɨɢɬɟ
ɧɚɥ ɫɟ ɢ ɪɟɤɴɥ ɬɢɯɢɱɤɨ ɧɚ
ɫɚɧɚɣɡɥɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɳɟɫɟɩɪɨɬɨɱɢ
ɦɢɫɢɨɧɟɪɚ  Ɋɚɡɛɪɚɯ ȼɨɠɞ
Ɉɬ ɪɚɞɢɨɬɨ ɜɟɞɧɚɝɚ ɨɬɝɨȾɹɞɨɚɫɛɚɛɢɱɤɚɬɚɤɚɤɫɟ ɨɬɴɪɜɚɜɚ ɦɢɫɢɨɧɟɪ ɦɢɫɢɨɜɨɪɢɥɢ
ɂɜɚɧɱɨ  Ɇɚɦɨ ɢɡɝɨɧɢɯɚ ɡɚɩɨɡɧɚ"
ɧɟɪɨɬɴɪɜɚɜɚɜɨɠɞ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɨɬɭɱɢɥɢɳɟ
ɉɨɢɧɬɟɪɧɟɬ
Ⱥɦɚɩɨɨɧɨɜɚɜɪɟɦɟɧɟɟ
Ƚɚɛɪɨɜɟɰ ɩɢɬɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɦɚɥɨɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɬɜɚɳ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɦɟɫɚɪɧɢ±ɑɚɤɚɣɬɢɡɚɤɨɹɛɚɛɢɱɤɚ ɰɚɬɚɦɭ
ɩɢɬɚɲ"
 Ʉɨɥɤɨ ɝɪɚɦɚ ɢɦɚ ɜ ɟɞɢɧ
ɤɢɥɨɝɪɚɦ"
ɉɪɢɛɢɪɚɫɟɇɚɧɟɨɬɤɨɦɚɧɈɫɟɦɫɬɨɬɢɧɢɩɟɬɞɟɫɟɬ
ɞɢɪɨɜɤɚ
 Ɉɬɥɢɱɧɨ Ɉɬ ɭɬɪɟ ɡɚɩɨɱ±ɉɟɧɨɲ ɬɚɩɪɢɛɢɹɄ ɴɜɟ ɜɚɲ
ɂɜɚɧɱɨɬɢɱɚɣɤɢɡɚɩɴɯɬɹɧ
ɬɨɹɠɴɥɬɭɪɜɥɟɝɥɨɬɨɦɚ"
±ȿɩɚɤɚɡɚɱɟɟɩɨɤɟɦɨɧ ɜɥɢɡɚ ɜ ɤɭɯɧɹɬɚ ɩɪɢ ɦɚɣɤɚ
ɏɜɚɧɚɯ ɝɨ ɧɚ ɩɚɡɚɪɚ ɭ ɂɥɢ- ɫɢɆɚɦɨɦɚɦɨɌɚɬɟɟɧɚ
ɛɚɥɤɨɧɚɢɢɫɤɚɞɚɫɤɚɱɚ
ɟɧɰɢ
Програма - 4 дни/3 нощувки
Ⱥɦɚɣɤɚɦɭɧɟɜɴɡɦɭɬɢɦɨ
22.09. - I ден - 6:00 – Отпътуване за Каварна. Пристигане на нос
Ⱦɚɦɚɫɟɜɪɴɳɚɨɬɫɚɧɚɬɨ- ɞɨɤɚɬɨɩɪɢɝɨɬɜɹɧɟɳɨɤɚɡɜɚ
Калиакра - завършекът на дълъг и тесен полуостров. Непристъп ɉɪɢɩɨɦɧɢ ɧɚ ɬɨɡɢ ɦɚɪɢɭɦ ȼɥɢɡɚ ɜ ɤɭɩɟɬɨ ɫɹɞɚ
ността на скалите станала причина още в дълбока древност тук да
ɩɪɟɦɹɬɚ ɤɪɚɤ ɜɪɴɡ ɤɪɚɤ ɉɨ- ɥɨɭɦɧɢɤ ɛɚɳɚ ɬɢ ɱɟ ɩɪɢ
се изгради крепост. Крепостта помни стъпките на тракийското
ɢɡɧɟɜɹɪɚ
ɦɭ ɪɚɫɬɚɬ ɪɨɝɚ ɚ
ɝɥɟɠɞɚɝɢɢɜɴɡɞɴɯɜɚ
племе тиризи, римляни, на деспот Добротица и 40-те безименни
Ɉɯɧɚɣɩɨɫɥɟɫɬɟɡɚɟɞɧɨ ɧɟɤɪɢɥɚ
български девойки достигнали до нас с легендите.
11:30 - Отпътуване за Балчик. Разходка из градините на ДвореȺɤɨɬɟɜɨɞɹɬɡɚɪɴɤɚɬɨɜɚ
Ɋɨɞɢɥɨ ɫɟ ɛɹɥɨ ɞɟɬɟ ɜ
ца, където ще научим неговата история. “Двореца" е бивша лятна
ɧɟɝɴɪɫɤɨ ɫɟɥɨ ȼɨɠɞɴɬ ɫɟ ɟɦɚɦɚȺɤɨɬɟɜɨɞɹɬɡɚɧɨɫɚ
резиденция на румънската кралица Мария. Вековните дървета,
ɪɚɡɥɸɬɢɥɢɧɚɪɟɞɢɥɞɚɜɢɤɧɚɬ  ɧɚɣɜɟɪɨɹɬɧɨ ɥɸɛɨɜɧɢɰɚ
полските цветя, ручеите и птиците, дори заглъхналите стари водеɦɢɫɢɨɧɟɪɚ ɤɨɣɬɨ ɛɢɥ ɟɞɢɧ- Ⱥɤɨ ɬɟ ɜɨɞɹɬ ɩɨɞ ɪɴɤɚ  ɬɨ
ници и пресъхналите каменни чешми омагьосали първата дама на
ɢɥɢ ɟ ɫɴɩɪɭɝɚɬɚ ɢɥɢ ɱɟɧɫɬɜɟɧɢɹɬɛɹɥɱɨɜɟɤɬɚɦ
Румъния и тя пожелала след нейната смърт, сърцето и да остане
ɑɚɞɨɦɨɟɡɚɜɫɢɱɤɨɬɭɣɫɢ ɝɟɬɚɬɚ
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
от последното българско царство, известен с великолепните си
Вержиния Николова Дойнова
градини, паметник на парковото изкуство от световна величина.
гр. Тутракан, ул. „Георги Кирков“ № 10,
Дворецът е недвижима културна ценност от национално значение.
Община Тутракан, Област Силистра, п.к. 7600
Посещение на Музей на стъклото, Белослав - През 1893 г. в град
Белослав е открита първата фабрика за стъкло в България и тя
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията
функционира до днес. В нея днес се помещава и Музея на стъклото.
и реда за извършване на оценка на въздействието
В музея може да видите съставните компоненти преди обработката
върху околната среда на инвестиционни предложения
и самата обработка.
за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.
Отпътуване за Несебър - един от най-древните градове в Европа,
25/2003 г./
възникнал преди повече от 3200 години. Старият град е разположен
на малък полуостров с дължина само 850 м и ширина 350 м, свързан
УВЕДОМЯВАМЕ
със сушата чрез тесен провлак. Разходка в Несебър с местен екскурзовод . Настаняване в хотел в района на Южното Черноморие.
всички заинтересовани физически и юридически лица,
24.09. - III ден - 7:00 – Закуска.
че имаме инвестиционно предложение „Създаване на
8:30 – Отпътуване за мегалитното светилище Беглик Таш скътано
овощна градина с кайсиеви насаждения в поземлен
в полите на Странджа планина. Огромни скални късове, обрабоимот с идентификатор 73496.18.79, местност „В
тени от незнайни майстори, изграждат гигантска композиция в
ДЗС”, гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра”
закътана местност на 6 км северно от Приморско. На поляната
Всички, които желаят да изразят мнение и станонепосредствено пред светилището са се изпълнявали нестинарски
вище могат да го направят писмено в Община Тутритуали до 1956 г.
ракан или в РИОСВ – Русе, „Придунавски булевард”
Отпътуване за замъка в с. Равадиново - високите кули на замъка,
№20, п.к. 7000
обрасли с бръшлян, ще ви накарат да си припомните приказките
на братя Грим.
Пешеходна обиколка на стария град в Созопол. Посещение на
Във връзка с празниците на града, конто ще се
църквата „Св. Георги Победоносец“, където се съхраняват мощите
проведат на 23, 24 и 25 септември 2016 година,
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
ОБЯВЯВА ТРАДИЦИОННИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
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.
Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да участвува с
Цена: 189 лв.
по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 3 нощувки и
екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка.
закуски, застраховка, екскурзоводски беседи в обектите, курортна
Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от
такса и “Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време
малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор.
на екскурзията.
Ще бъдат присъдени:
Цената не включва входове на посещаваните обекти:
Наградата за поезия "Николай Искъров" в размер на 250 лева
- Нос Калиакра - 3 лв. (възрастни), 1,50 лв. (ученици, студенти).
Първа награда - 150 лева
- Двореца в Балчик – възрастни – 6 лв., деца /7 - 18 години/ – 1 лв.
Втора награда - 100 лева
- Ботаническата градина в Балчик - възрастни - 8.00 лв.; ученици,
Трета награда - 70 лева
студенти и пенсионери - 3.00 лв.
Две поощрителни награди по 50 лева.
- Резиденция Евксиноград - индивидуални посещения: 12 лв./
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25 септември 2016
човек; групови /над 10 човека/ - 10 лв./човек; деца до 16 г. и пенгодина от 10.30 ч. в камерната зала при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д.
сионери – 3 лв.
Аврамови
- 1856".
- Музея на стъклото - възрастни - 5 лв., деца - 3 лв .
Краен срок за получаване на творбите: 10 септември 2016 година
- Беглик Таш - възрастни - 2 лв., пенсионери, ученици, студенти - 1 лв.
на адрес:
- Замъка в с. Равадиново – възрастни - 10 лв.
5250 гр. Свищов,
- Остров Света Анастасия - Билет за кораб двупосочен - 12 лв.,
облает В.Търново,
7 лв. (за учащи и пенсионери). Вход за музея - стандартен - 6 лв.,
ул. "Д.Г.Анев" № 4 а, Община Свищов „Култура", за конкурса.
за пенсионери - 3 лв.
Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и
Бележка: Туроператорът си запазва правото да променя послена интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg
дователността на изпълнение на програмата.
Телефони за информация:
За записвания: Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
0631/643-51 - главен експерт „Култура"
GSM: 0895 425453

22-25 септември 2016 г.

Българското Черноморие

Обява

3. Търгът да се проведе на 29.08.2016 г. от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракн, ул. Трансмариска № 20
4. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описан в т.2, графа „депозит за участие”
от настоящата заповед, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, и се внася за всеки отделен имот, за който
кандидата участва;
5. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е 10 % от началната
тръжна цена за всеки имот, подробно описани в т.2, графа „стъпка за наддаване” от
настоящата заповед.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на
имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности”, стая № 32 или на тел. 0866/60628;
7. Начин и срок на плащане – Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на
търга цена на имота в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на
заповедта по чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN –
BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
8. Други тръжни условия:
8.1. Тръжните книжа се закупуват всеки работен ден в стая № 32 Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, срещу 12,00 /дванадесет лв./ лева с ДДС,
платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBANBG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в „ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от
01.09.2016 г. до 16.00 ч. на 27.09.2016 г.;
8.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), които са закупили
тръжни книжа, внесли депозит, подали заявление за допускане до участие в търга с
приложени документи в определения срок по т. 9 и отговарят на следните условия:
1. Нямат задължения от наем на земя от ОПФ;
2. Нямат задължения към Община Тутракан, породени от задължения към „Местни
данъци и такси” и глоби / имуществени санкции по наказателни постановления;
3. Не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон, с лице, имащо задължения
към Община Тутракан;
4. Не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
5. Не са обявени в ликвидация или несъстоятелност /за юридически лица/;
8.3. Кандидатите – юридически лица, посочват в заявлението единен идентификационен код, съгласно чл. 23 ал. 5 от Закона за Търговския регистър /ЗТР/;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не
е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не
са лишени от право да упражняват търговска дейност;
8.4. Кандидатите – физически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие
в търга, следните документи:
- Заверено копие на лична карта;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не
е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
9. Краен срок за подаване на тръжни документи - до 16.00 часа на 26.08.2016 г. в
информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик;
10. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика
с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и номера на имота,
за който се участва;
11. Търгът да се проведе по реда на Глава V, Раздел I от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински
съвет гр. Тутракан.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждане на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.6;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на 26.08.2016 г., в
информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторени
търг да се проведе на 14.9.2016 г. от 09.00 часа в заседателната зала на Общински съвет
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20. Тръжните документи се закупуват от Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности”, стая № 32 срещу 12,00 лева с ДДС,
платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка
IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в
срок до 16.00 часа на 13.09.2016 г.
Краен срок за подаване на тръжна документация до 16.00 часа на 13.09.2016 г.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

ОБЩИНА СВИЩОВ

"СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ"

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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от стр. 1 от Силистра, Георги Янков
от Варна, сестрите Мирела
и Пресияна Димитрови от
Русе.
"Речни ноти" ще бъде
открити на 18 август, а
на амфитеатралната сцена
в Крайдунавския парк ще
излязат Люси Дяковска и
трио A.V.A.
Конкурсната част в останалите дни ще се проведе в залата на Читалището, а церемонията по
награждаването и Гала
концертът - отново на
отрито в парка. Тогава ще
гостува популярната изпълнителка Тони Димитрова
(на сн.).
Тази година е предвиден
и уоркшоп на тема "Артистични и певчески пре-

то ще проведе от 18 до 20
август,
се е превърнало в една от
емблемите на Тутракан, с
която градът е известен не
само в страната, но и в музикалните среди в чужбина.
Изпълнители от Италия,
Молдова, Узбекистан и Казахстан вече са заявили
своето участие. Не са едно
и две българските имена, за
които "Речни ноти" е стартът в певческата кариера
- Дивна от Русе, Антоана
от трио A.V.A. - участници в Х-Фактор, Габриела
Йорданова от Русе, която
представи България на
детската Евровизия, Николай Манолов от Горна
Оряховица, Йордан Марков

дизвикателства" с Евгени
Господинов. Музикалният
директор на Програмата за
Английска драма и мюзикъл
на Американския колеж в
София беше член на журито
и в миналогодишното издание на конкурса в Тутракан.
"Речни ноти" е един от
малкото музикални конкурси
в страната, който има тол-

4.08.2016 г.

кова дълга история. Освен
това е един от конкурсите,
в които Министерство на
образованието и науката
осигурява три стипендии
за победителите в най-голямата възрастова група
- от 15 г. до 17 г.
"Ще бъде запомнящ се
юбилей" - категорична е
Доротея Бальовска.

от редакционната поща
ятото е в разгара си. Обиколих България надлъж
и шир и още веднъж се
убедих, че нашата България е
прекрасна! На няколко пъти бях в
родния Тутракан за множеството
тържества там в последните два
месеца - Празника на кайсията,
Празника на водните лилии край
с. Малък Преславец, Джулая с над
10 рок-банди и песента на Кен
Хенсли, която изпя гостът на Тутракан Джон Лоутън, гостуването на
Искра Радева, Милена Атанасова,
Веселин Ранков и Антон Радичев
с Театър "Искри и Сезони", които
представиха на тутраканската
публика френската комедия "Лудории в съботната вечер" от Марсел
Митоа.
От 27-ми до 30-ти юли в Тутракан се проведе четиридневен
музикален фестивал под надслов
"Огненият Дунав". Това беше един
вълшебен празник, който доближи тутраканската публика до
публиката по световните сцени.
Първата вечер гледахме "Зорба
гъркът", постановка на Софийска
опера и балет. Фантастична игра,
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динамика, финес на балетистите
, на фона на прекрасната музика
на Микис Теодоракис! И всичко
това, под звездите, на брега на
величествената река Дунав, прекосила Европа и стигнала до нас
в Тутракан, там, в Крайдунавския
парк на града. Втората вечер
беше посветена на народните
танци - гостуваха танцови състави
от Чили, Гърция, Азейбърджан и
великолепният танцов състав на
НЧ "Н.Й. Вапцаров", гр. Тутракан.
Най-бляскаво се представи тутраканският танцов състав.
Това беше страхотна фиеста
от багри, усмивки, динамика,
изумителна хореография и много
любов към публиката. Гост на
Тутракан тази вечер беше г-жа Попова, нашият вицепрезидент, която
много уважавам точно за това, че е
народен, достъпен човек, не беше
на спектакъла с охрана и уважава
с присъствието си малките селища
на България. Благодаря Ви, г-жо
вицепрезидент, това е нормалното
поведение на един държавник,
останалото е фалш!
Третата вечер на сцената, монтирана на кейовата стена пяха Кен
Хенсли, авторът на световноизвестния хит "Джулай Морнинг".

Благодаря на г-н Хенсли, че обича
Тутракан, защото той и миналата
година беше с нас - на Джулая.
Пяха Румънеца и Енчев, разсмиваше ни Шкумбата и така до
след полунощ на самият бряг на
Дунава, под звездите, Венера и
лунната пътека.
Последната вечер беше с наймного мероприятия - изложба
в красивата Ритуална зала на
Тутракан на картините, нарисувани от видни наши художници и
преподаватели от художествената
академия в София, Велико Търно-

во и други по време на седмичния
Пленер за рисуване на Тутракан
и реката.
После бяха състезанията по
кану-каяк, скутери, преплуване на
река Дунав, една много забавна
игра по хоризонтален дирек над
водата, спортен риболов, конкурс
за най-вкусна рибена чорба и
много други.
Вечерта при нас беше и дълго
и пя легендата от "Рейнбоу" и
"Дийп Пърпъл" Джон Лин Търнър
- великолепен млад изпълнител
и с музиката си, и с визията си,
и със сценичното си поведение,
и в контактите си с публиката и

гражданите на Тутракан. Имаше
още шоу-програма със Стефан
Рядков, имаше светлинно, огнено
и лазерно шоу, имаше невероятно
красива заря, някъде след 1 часа
през нощта. И всичко това стана
реалност благодарение идеите, работата и креативността на кмета на
Тутракан, д-р Димитър Стефанов,
избран за "Кмет на месец юни" и
неговият екип, на многото тутракански, силистренски и русенски
спонсори и всички граждани на
Тутракан.

Честит рожден ден
и да почерпят:

4 август - Димитър ДИМИТРОВ, Фен на в."Тутракански
глас", гр. Дулово
4 август - Гюнюл ДАИЛ, Кмет на с. Бреница, община
Тутракан
6 август - Антоанета ФИЛЕВА, Гл.експерт "Опазване
на околната среда", Община Тутракан
6 август - Татяна ДИМИТРОВА, Гл.спец. "Геодезия и
кадастър", Община Тутракан
7 август - Ивелин КОСУЛИЕВ, Техн.р-л на обект, ДГСТутракан
8 август - Вероника КОЦЕВА, Лесничей, ДГС-Тутракан
8 август - Мария ЛИСКОВА, Мед.сестра, ОДЗ "Полет",

Община Тутракан
12 август - Николай НИКОЛОВ, Общински съветник
от ГЕРБ, ОбС-Тутракан, Ротари Клуб Тутракан, "Едрина"
ЕООД
16 август - Иван КАРАИВАНОВ, Изпълнител-огняр,
Община Тутракан
16 август - Елена АНГЕЛОВА, Домакин, Пенсионерски
клуб-Тутракан

6 август - Преображение Господне
15 август - Успение на Пресвета Богородица
- Мария, Мариана, Мариела, Мариета, Марио,
Марий, Марияна, Преслава

ȻɨɪɢɫɥɚɜɉȿɌɄɈȼɢɪɢɛɚɪɫɴɦɢɥɨɜɟɰɫɴɦɢɩɨɛɟɞɢɬɟɥɜ
ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹɫɴɦɧɚɈɝɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜ

Като тутраканка, сърдечно ви
благодаря за усилията и за това
че ми доставихте незабравимо
удоволствие! Хвала! Вие превърнахте Тутракан в "Града-чудо на
България". Вашият девиз: "Да се
чуе за Тутракан повече и по-надалеч" вече е реалност! Затова и
аз искам да подаря на кмета на
Тутракан, спонсорите, всички организатори, на всички тутраканци
и всички великолепни артисти от
всички краища на света, които аз
вече наричам "Тутракански звезди",
едно мое стихотворение:
Тя се казва България
(Изповед на една жена)
На мен не ми трябват парина мен ми е нужна любов.
На мен не ми трябват дворциза мен е нужна къщурка.
На мен не ми трябват яхтиаз искам синьо море.

Аз искам разлюлените златни
жита,
пъстрите наши поля,
с алени макове и синя метличина,
с жълтия синап и лилава ралица.
Аз искам цветя и умни деца,
слънчеви дни и ведро небе.
жива вода и мъдростта на дедите,
усмивките на деца, жени, мъже
и старци...
Аз искам всички тези неща,
които ги има в една вълшебна
страна...
Знаете ли, коя е тя?
Тя се казва България!
Хубав ден на всички и да дерзаем и работим по тутракански!
С уважение:
магистър-фармацевт Пирошка
Сулай, доктор по химия

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

