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Стефка СТАНКОВА, Директор на Дирекция "Хуманитарни дейности", Община Тутракан:

Готови сме за първия учебен ден!
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Г-жо Станкова, броени
дни ни делят от началото
на новата учебна 20172018 година. Колко са
училищата и детските
градини на територията
на община Тутракан?
- На 15 септември ще
отворят врати четири училища - СУ „Йордан Йовков”,
СУ „Христо Ботев”, ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий" - с.
Нова Черна и ОУ „Стефан
Караджа” - с. Цар Самуил"
и три детски градини: ДГ
„Патиланчо” с група в с.
Търновци, ДГ „Полет” с

изнесена група в с. Цар Самуил, ДГ „Славянка” с изнесени групи в с. Нова Черна.
В с. Варненци функционира
и Социално педагогически
интернат „Христо Ботев".
- Ясен ли е вече броят
на учениците и децата?
- Учебните и детските
заведения са готови да
посрещнат своите възпитаници - 374 деца и 1064
ученици, от които 118 първокласници.
- Докъде стигна подготовката на материалната база и учебната
на стр. 2

Тутраканци - световна сила в канадската борба!
на стр. 4

14:00

В Тутракан на 21 септември от 19:00 часа в
залата на Читалището!
Вход: Свободен

Уважаеми учители, скъпи ученици
и родители,
Приемете моите поздравления по случай
началото на новата учебна година!
15-ти септември е много важен ден, защото
символизира почитта на българите към
образованието, духовността и културата!
Нека сполуката бъде неразделна част от
делниците и празниците на всички ученици и
преподаватели! Пазете традициите на Вашето
училище и умножавайте успехите си!
Уверен съм, че можете!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми учители, скъпи ученици
и родители,
Честит празник на всички,
които носят училището в себе си
- като спомен, като потребност,
като очакване!
Пожелаваме Ви ползотворна,
безпроблемна и пълноценна
учебна година!

Честит първи учебен ден!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Уважаеми учители,
скъпи ученици и родители,
Спорна и успешна нова учебна година на
всички ученици - малки и големи и на всички
учители и родители!
Пожелавам Ви много здраве, сили,
късмет и успех!
С какъвто устрем започнем годината, с
такъв да я завършим!
На добър час на всички!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан
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Стефка СТАНКОВА, Директор на Дирекция "Хуманитарни дейности", Община Тутракан:

НОВИНИ
"ДУМИ НА ЧЕТИРИ ГУМИ"
На 15 септември в Тутракан ще пристигне бусътподвижна книжарница "Думи на четири гуми". От 10:00
до 13:00 часа в парк "Христо Ботев" всички - малки и
големи, които обичат книгите могат да я посетят.
Ще има и изненади - представяне на ново издание.
КРИМИНАЛЕ
26-годишен мъж е установен да управлява мотопед,
нерегистриран по надлежния ред. Той бил засечен от
пътни полицаи на 10 септември в района на село Зафирово. По случая е започнато бързо производство.
26-годишният тутраканец Велико Василев Русинов
загина при пътнотранспортно произшествие на 8 септември. Сигналът за инцидента, станал на изхода на
Тутракан в посока Старо село, е получен на тел.112
в 06:09 часа. По първоначални данни младежът, който
бил неправоспособен водач, на ляв завой е изгубил
управлението на мотоциклета си „Кавазаки” и се
е ударил последователно в две крайпътни дървета.
Загинал е на място.
25-годишен мъж е засечен да управлява мотопед,
нерегистриран по надлежния ред. Проверката е извършена на 6 септември в село Цар Самуил. По случая е
започнато бързо производство.
28-годишен мъж е бил установен да шофира лек автомобил „Фиат” без регистрационни табели и без да
притежава свидетелство за управление на МПС. Той
бил засечен от полицейски служители вчера в района
за село Ножарево. Освен това проверка показала, че
той се намира в едногодишния срок от наказването
му по административен ред за шофиране без книжка.
Срещу него е започнато бързо производство.
31-годишен мъж е бил заловен със самоделен металотърсач да извършва търсене на археологически обекти без съответното разрешение. Тутракански полицаи
го засекли на 12 септември в района на село Ножарево.
При проверката у него била намерена монета, чиято
нумизматична стойност тепърва ще се установява.
По случая е започнато досъдебно производство.
ОТНОВО АЛО-ИЗМАМА
68-годишна силистренка е била измамена със значителна парична сума и златни накити. На 8 септември тя получила обаждане на
стационарния си телефон от жена, представяща се за дъщеря й,
която искала пари за скъпо лечение, но силистренката разпознала
измамата и затворила телефона. Последвало друго обаждане със
заплахи за саморазправа. Тогава с жената се свързал мъж, представящ се за полицейски служител, който обяснил, че в района действат
измамници. Поискал от нея съдействие за залавянето им. Жената се
съгласила и изтеглила от банка 2000 евро, добавила наличните си
226 лв., златния си ланец, пръстен и едната обеца, тъй като другата
не успяла да свали от ухото си. Според указанията на мнимия полицай, увила парите и накитите в пакет и го поставила под контейнер
за смет близо до дома си. След като напразно чакала от полицията
да се свържат с нея и да й върнат парите, подала сигнал за случая.
Образувано е досъдебно производство.
От полицията отново призовават: Не давайте пари на непознати!
Не съществува практика полицията да иска пари от гражданите за
изпълнение на служебните си задачи. Имайте предвид, че всяко
телефонно обаждане с искане на пари под различни предлози е
измама! Не се доверявайте, свържете се с близките си или сигнализирайте на тел.112.

Готови сме за първия учебен ден!
от стр. 1
документация?
- С текущите ремонтни
дейности, осъществени
със собствени средства
от бюджетите на училищата и детските градини,
е подготвена материалната база, създадена е добра
среда за учебен труд и
занимания.
Извършен е ремонт на
покрива на СУ "Христо
Ботев” и покрива на сградата на ДГ „Патиланчо”
в с. Търновци. Подновена
е подовата настилка и
са осигурени нови детски
легла в една от групите в
с. Нова Черна към ДГ „Славянка”, а в ДГ „Полет” е
закупено ново обзавеждане
за една група.
С целеви средства от
бюджета на Община Тутракан са санирани физкултурният салон и централ-

ният корпус на СУ „Йордан
Йовков”.
Началото на учебната
година ще започне спокойно. Изпълнен е държавният
план-прием на ученици с
прием след седми и осми
клас.
Осигурени са учебниците за учениците от I до
VII клас и познавателните
книжки за 5 и 6-годишните
деца от подготвителните
групи. Доставена е учебната документация.
За учениците от двете
средищни училища (СУ
„Христо Ботев" и СУ „Йордан Йовков”, които обучават ученици от всички
населени места на общината и от съседни общини)
е осигурена целодневна
организация на учебния
ден, безплатен транспорт,
столово хранене, медицински кабинети, зали за зани-

мания и кътове за отдих.
- Има ли проблем с
осигуряване на педагогически кадри?
- На пазара на труда
бяха обявени свободните
места за начални учители,
ресурсни учители, учители
по английски език, математика, информатика и компютърни науки, биология
и химия, физика и химия,
физкултура и спорт, детски учител. Така педагогическите колегии са осигурени със специалисти по
всички учебни предмети.
Проведе се и първата
работна среща на Екипа
за обхват на територията
на община Тутракан за изпълнение на Механизма за
съвместна работа на институциите по обхващане
и задържане в образователната система на деца
и ученици в задължителна

предучилищна и училищна
възраст.
Сформирани са три мобилни групи, които посетиха домовете на отпадналите ученици през
последните три години,
на незаписалите се да
продължат образованието
си след седми и осми клас,
както и деца подлежащи за
обучение в подготвителните групи. Проведени са
разговори в семействата
и съответно са предприети мерки, в зависимост от
особеностите и потребностите на всяко едно дете,
за реинтегриране в системата на образованието.
В навечерието на новата учебна година на
всички ученици и учители
пожелавам здраве, сили и
вдъхновение!
Успешна учебна година!

Образованието - основна тема на септемврийската сесия в Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɟɞɨɜɧɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɇɚɣɧɚɩɪɟɞɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟɩɪɢɟɯɚ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧ ɢ ɨɬɱɟɬ ɡɚ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɛɸɞɠɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɡɚɝɤɚɤɬɨ
ɢɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɩɥɚɧɫɦɟɬɤɚɬɚ
ɢɪɚɡɦɟɪɚɧɚɬɚɤɫɚȻɢɬɨɜɢɨɬɩɚɞɴɰɢɡɚɝ
ɉɪɟɞ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ ɛɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɡɚ ɩɴɪɜɨɬɨ
ɩɨɥɭɝɨɞɢɟɧɚɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɛɟ ɨɫɧɨɜɧɚ
ɬɟɦɚ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɬɟ ɨɬ ɤɦɟɬɚ
ɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬɧɹɤɨɥɤɨɞɨɤɥɚɞɧɢɡɚɩɢɫɤɢɈɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢɞɚɞɨɯɚɫɴɝɥɚɫɢɟ
ɜɈɍɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣ
ɫ ɋɨɤɨɥ ɡɚ ɭɱɟɛɧɚɬɚ 
ɝɨɞɢɧɚɞɚɢɦɚɦɚɥɨɦɟɪɧɚɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɤɚ ɫ ɩɨɦɚɥɤɨ
ɨɬɭɱɟɧɢɰɢɜɩɴɪɜɢɤɥɚɫ
ɂɡɦɟɧɟɧɨ ɛɟ Ɋɟɲɟɧɢɟ ʋ
ɨɬ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ
ɝ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɫɮɨɪɦɢɪɚɬ ɞɜɟ ɨɬɞɟɥɧɢ ɦɚɥɨɦɟɪɧɢ
ɩɚɪɚɥɟɥɤɢɜɈɍɈɬɟɰɉɚɢɫɢɣ
ɫ ɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚ ɡɚ ɧɨɜɚɬɚ
ɭɱɟɛɧɚɝɨɞɢɧɚ
Ɉɛɳɨ  ɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢ ɳɟ
ɩɪɟɤɪɚɱɚɬ ɭɱɢɥɢɳɧɢɹ ɩɪɚɝ ɧɚ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɜɱɟɬɢɪɢɬɟɭɱɟɛɧɢ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚȾɚɧɧɢɬɟɫɨɱɚɬ
ɨɳɟ ɱɟ ɜ ɋɍ ȼɚɫɢɥ Ʌɟɜɫɤɢ ɜ
ɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɫɚ ɡɚɩɢɫɚɧɢ ɨɛɳɨ
ɭɱɟɧɢɰɢɚɜɨɫɧɨɜɧɢɬɟɭɱɢɥɢɳɚ ɜ ɫɟɥɚɬɚ Ɂɚɮɢɪɨɜɨ  

Р

ɋɨɤɨɥ   ɢ ɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚ

ɋɴɳɨ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɚɬɚ ɭɱɟɛɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɡɚɦɚɥɨɦɟɪɧɢ
ɢɡɧɟɫɟɧɢɪɚɡɧɨɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢɝɪɭɩɢ
ɜɫɟɥɚɬɚɅɢɫɬɟɰɢɁɟɛɢɥɤɴɦȾȽ
ɋɜ ɋɜ Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ ɝɪ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ȼɫɴɳɧɨɫɬȾɟɬɫɤɚɬɚɝɪɚɞɢɧɚɜ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ
ɫɬɚɧɚɨɳɟɩɨɝɨɥɹɦɚɡɚɳɨɬɨɬɹ
ɫɟɩɪɟɜɴɪɧɚɜɰɟɧɬɪɚɥɧɚɝɪɚɞɢɧɚ
ɡɚɰɹɥɚɬɚɨɛɳɢɧɚɫɢɡɧɟɫɟɧɢ
ɝɪɭɩɢɜɫɟɥɚɑɟɪɧɨɝɨɪɋɭɯɨɞɨɥ Ʌɢɫɬɟɰ Ɂɟɛɢɥ Ɂɜɟɧɢɦɢɪ
ɄɚɥɭɝɟɪɟɧɟɇɨɠɚɪɟɜɨɁɚɮɢɪɨɜɨ Ȼɨɝɞɚɧɰɢ Ⱦɢɱɟɜɨ ɢ ɋɬɟɮɚɧ
Ʉɚɪɚɞɠɚ Ɉɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɝɪɭɩɢɬɟ
ɫɚɪɚɡɧɨɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢɋɚɦɨɜɁɚɮɢɪɨɜɨɢɦɚɝɪɭɩɢɤɨɢɬɨɫɴɳɨ
ɫɚɪɚɡɧɨɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢɧɨɟɞɧɚɬɚɟ
ɡɚɝɨɞɢɲɧɢɚɞɪɭɝɚɬɚɨɬɞɨ

ɝɨɞɢɧɢ
Ɍɨɜɚ ɤɨɟɬɨ ɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɬɨ
ɡɚ ɧɚɲɚɬɚ ɝɪɚɞɢɧɚ ɟ ɨɫɜɟɧ ɱɟ
ɝɪɭɩɢɬɟ ɫɚ ɪɚɡɧɨɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢ ɬɟ
ɜɤɥɸɱɜɚɬɞɟɰɚɤɨɢɬɨɧɟɜɥɚɞɟɹɬ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ Ɍɪɢ ɟɬɧɨɫɚ
ɫɟ ɨɛɭɱɚɜɚɬ ɜ ɧɚɲɚɬɚ ɞɟɬɫɤɚ
ɝɪɚɞɢɧɚɛɴɥɝɚɪɢɬɭɪɰɢɢɪɨɦɢ
ȼɴɡɩɢɬɚɬɟɥɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢɹɬ

ɩɪɨɰɟɫ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɟ
ɧɚɦɭɥɬɢɟɬɧɢɱɟɫɤɚɫɪɟɞɚɤɨɟɬɨ
ɟ ɟɞɢɧ ɩɥɸɫ ɡɚɳɨɬɨ ɞɟɰɚɬɚ
ɨɬ ɦɚɥɤɢ ɫɟ ɩɪɢɭɱɚɜɚɬ ɞɚ ɫɟ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɬ ɫɴɳɨ ɬɚɤɚ ɞɚ
ɫɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɢ ɤɴɦ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ
ɞɟɰɚ  ɫɩɨɞɟɥɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬ ɧɚ
ȾȽ ɋɜ ɋɜ Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ 
ɆɚɪɢɹɧɚȾɨɧɟɜɚ

По Протокол №13 от 30 август 2012 г.

Решение №192
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински
съвет-Тутракан обябява 21 септември за празничен
и неприсъстване ден на територията на община
Тутракан.
Гласували: 13 съветници, За - 13, Против - няма,
Въздържали се - няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 11 септември 2017 г.
1 продавач консултант – средно образование, двусменен режим на работа
2 началници на смяна – средно образование, трисменен
режим на работа
2 общи работници, строителство на сгради – основно
образование
1 продавач консултант – средно образование, работа
с компютър
5 машинни оператори – средно образование, трисменен режим на работа
5 оператори, производствена линия – средно образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
*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
3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
1 общ работник
1 технически сътрудник
1 общ работник
1 агент, снабдяване
1 работник, строителство
1 специалист, продажби
2 машинин оператор, производство на тестени изделия
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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14 - 20.09.2017 г.

Започна подготовката на събитията в
област Силистра за Българското
председателство на Съвета на Европа
В

Областна администрация Силистра по
покана на областния
управител Ивелин Статев
бе проведена консултативна среща между представители на създадената с
негова заповед работна
група по подготовката на
събитията в областта
във връзка с Българското
председателство на СЕ (1
януари – 30 юни 2018) и на
Областен информационен
център Силистра.
В срещата участваха заместник областният управител Стоян Бонев и Елена
Маркова – главен секретар
– от Областна администрация, и от ОИЦ – Мирослав
Калинов – ръководител, Ани
Караджова – управител, и
Елена Стоянова - експерт
„Информационно обслужване и услуги“.
Обсъдени бяха предстоящите три събития
в област Силистра от
инициативите от утвърдения Национален план за
Комуникационната стратегия на Република България, представени в края
на миналата седмица пред
областните управители от
цялата страна.
Събитията, предвидени
за широка аудитория, са

на 15 ноември в Посетителски център Кайнарджа,
на 16 ноември в сградата
на община Дулово, и на 17
ноември в Природонаучен
музей Сребърна. Предстои
среща с представители на
съответните институции,
домакини на събитията,
както и с ръководителите
на трите добруджански
общини, за да се уточнят
параметрите и ходът на
форумите.
Според предварително
зададените общи рамки

в събитията ще има презентации за ЕС, вкл. за
ефектите от 10-годишното членство на България
в общността на държави
с 500 млн. души на Стария
континент, както и за ролята на Българското председателство; ще бъдат
представени резултатите
от проведените с европейски средства проекти
в област Силистра, и др.
Отново, според Комуникационната стратегия,
след м. януари в периода на

самото председателство
ще има по 4 събития в народни читалища във всяка
административна област, в
т.ч. и в Силистренско.
Според Стратегията
около 230 за 180 дни ще
са събитията в България
по време на Българското
председателство, което
на практика е и Балканско председателство, а
други 1 500 – в Брюксел и
в Люксембург. Откриващото събитие е на 4 януари
в София с участието на
председателя на Европейския парламент Антонио
Таяни, на президента на
Европейския съвет Доналд
Туск и на председателя на
Европейската комисия ЖанКлод Юнкер.
Месец преди това ще
е готова и Национална
програма на председателството, съобразена и с
резултатите от председателството на Естония (1
юли – 31 декември 2017 г.).
Както е известно, България
е в „тройка“ още с Австрия,
която ще председателства
от 1 юли до 31 декември
2018 г. През м. декември
т.г. на 4 езика ще заработи
специалният сайт в интернет (eu2018bg.bg).
“ТГ”

Състезание между областите е тазгодишната
кампания "Да изчистим България"
ɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɬɝ ɟ
ɩɨɪɟɞɧɚɬɚ ɟɤɨɤɚɦɩɚɧɢɹ
ÄȾɚɢɡɱɢɫɬɢɦȻɴɥɝɚɪɢɹ³
ɡɚ ɤɨɹɬɨ ɫ ɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚɢ
ɜɨɞɢɬɟɤɚɤɬɨɢɧɚɱɚɫɬɧɢɞɚɪɢɬɟɥɢ ɫɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚ ɨɛɟɡɩɟɱɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɚɤɰɢɢɡɚɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɧɚɡɚɦɴɪɫɟɧɢɦɟɫɬɚɜɫɬɪɚɧɚɬɚɫɴɨɛɳɢ
Ɇɚɪɢɹ Ʌɚɡɚɪɨɜɚ ɦɟɧɢɞɠɴɪ
ɋɨɰɢɚɥɧɢɤɚɦɩɚɧɢɢɜȻɢɌɢȼɢ
Ɇɟɞɢɹɝɪɭɩ
ȼɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɨɛɳɢɧɢ ɫɴɳɨ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹɬɚ ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɊɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢɬɟ ɧɚ ɪɴɤɚɜɢɰɢ
ɢɱɭɜɚɥɢɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɨɬɧɨɜɨɫ
ɩɨɦɨɳɬɚɧɚȺɫɨɰɢɚɰɢɹɧɚɟɤɨɥɨɡɢɬɟɨɬɨɛɳɢɧɢɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɤɚɤɬɨɢɫɥɸɛɟɡɧɨɬɨɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɨ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɤɭɪɢɟɪɫɤɢɬɟ
ɮɢɪɦɢ'+/ȿɤɫɩɪɟɫȻɴɥɝɚɪɢɹɢ
5DSLGRɫɞɨɫɬɚɜɤɢɞɨɜɫɢɱɤɢ
ɨɛɳɢɧɢɜɫɬɪɚɧɚ
ȼɚɭɱɟɪɢ ɡɚ ɝɨɪɢɜɨ ɡɚ ɩɨɞɩɨ-

Н

ɦɨɝɧɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɜ ɭɫɢɥɢɹɬɚ
ɢɦ ɡɚ ɧɚɜɪɟɦɟɧɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɧɟɧɚɫɴɛɪɚɧɢɬɟɨɬɩɚɞɴɰɢɫɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɨɬ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ
ɩɨɨɩɚɡɜɚɧɟɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚ
ɩɪɢɆɈɋȼ
ɑɪɟɡ ɊɂɈɋȼ ɢ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚ
ɞɟɩɨɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ɫɴɛɪɚɧɢɬɟ ɨɬ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɰɢɬɟ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɜ ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ ɋɴɝɥɚɫɧɨ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟ ɡɚ
ɬɹɯɧɟɫɟɞɴɥɠɚɬɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ
Ʉɚɦɩɚɧɢɹɬɚɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɫɩɴɪɜɨɬɨɟɫɟɧɧɨɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɋɢɡɛɨɪɚɧɚɫɩɨɪɬɧɚ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɧɚɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚɫɟɟ
ɪɨɞɢɥɚ ɢ ɚɦɛɢɰɢɹɬɚ ɱɢɫɬɟɧɟɬɨ
ɞɚ ɟ ɜɴɜ ɜɢɞ ɧɚ ɨɬɛɨɪɧɚ ɢɝɪɚ
ɢ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɪɟɝɢɨɧɢȼɫɟɤɢɪɟɝɢɨɧ
ɳɟɛɴɞɟɭɱɚɫɬɧɢɤɜɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨɡɚɫɴɛɢɪɚɧɟɧɚɡɟɥɟɧɢɬɨɱɤɢ
ɧɚɫɩɟɰɢɚɥɧɚɤɚɪɬɚɇɚɞɩɪɟɜɚɪɚɬɚɡɚɩɨɱɜɚɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɫ
ɟɞɧɨɞɧɟɜɧɚɬɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɚɤɰɢɹ

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
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ɡɚɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ
Ⱦɚ ɩɪɢɩɨɦɧɢɦ ɱɟ ɩɪɟɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ ɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɚ ɜɢɧɚɝɢ ɫɪɟɞ ɩɴɪɜɟɧɰɢɬɟɩɨɛɪɨɣɭɱɚɫɬɧɢɰɢɢɩɨ
ɞɟɩɨɧɢɪɚɧɨɬɩɚɞɴɤ
ɉɪɚɜɢɥɚɬɚɧɚɢɝɪɚɬɚɫɚɫɥɟɞɧɢɬɟɜɫɹɤɚɨɛɥɚɫɬɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟ
ɨɬɛɨɪɢɬɪɹɛɜɚɞɚɦɨɬɢɜɢɪɚɩɨɜɟɱɟɫɟɦɟɣɫɬɜɚɞɟɬɫɤɢɝɪɚɞɢɧɢ
ɭɱɢɥɢɳɚɇɉɈɢɤɨɦɩɚɧɢɢɞɚɨɬɛɟɥɹɡɜɚɬɡɟɥɟɧɢɬɨɱɤɢɧɚɤɚɪɬɚɬɚȼɫɹɤɨɢɡɱɢɫɬɟɧɨɢɦɚɪɤɢɪɚɧɨ
ɦɹɫɬɨɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɫɟɛɪɨɢ
ɡɚɬɨɱɤɚȼɫɹɤɚɞɨɛɪɚɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɫɩɨɞɟɥɟɧɚɧɚɜɴɩɪɨɫɧɚɬɚɤɚɪɬɚ
ɤɨɹɬɨɟɥɢɦɢɧɢɪɚɛɨɤɥɭɤɚɩɨɢɧɬɟɪɟɫɟɧɢɪɚɡɥɢɱɟɧɧɚɱɢɧɫɥɟɞ
Ⱦɟɧɹ ɧɚ ɝɨɥɹɦɨɬɨ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ
ɫɴɳɨɧɨɫɢɚɤɬɢɜɜɬɭɪɧɢɪɚ
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥ ɜ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ ɟ
ɨɛɥɚɫɬɬɚɫɴɛɪɚɥɚɧɚɣɦɧɨɝɨɡɟɥɟɧɢɬɨɱɤɢɜɤɪɚɹɧɚɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ
ɉɪɚɜɢɥɚɬɚ ɧɚ ɢɝɪɚɬɚ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬ ɩɨɛɟɞɚ ɜ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ ɛɟɡ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɝɨɥɹɦɨɬɨ ɱɢɫɬɟɧɟ ɧɚ

ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɞɚ
ɫɟ ɩɨɤɚɠɟ ɩɪɟɞ ɰɹɥɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɤɚɤɫɟɞɨɩɪɢɧɚɫɹɡɚɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ
ɧɚɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟɜɧɚɲɚɬɚɫɬɪɚɧɚ
ɢ ɫɥɟɞ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ȼ ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚɳɟɛɴɞɟɧɚɩɪɚɜɟɧɚɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ ɧɨɦɢɧɚɰɢɹ ɡɚ ɧɚɣ
ɚɤɬɢɜɧɢ ɭɱɢɥɢɳɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ
ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɟɧɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɋɴɛɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɢɬɟ ɡɚ
ɛɪɨɹɞɨɛɪɨɜɨɥɰɢɭɱɢɥɢɳɚɇɉɈ
ɢɮɢɪɦɢɳɟɫɬɚɜɚɱɪɟɡɩɨɩɴɥɜɚɧɟ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɮɨɪɦɭɥɹɪ
ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɧɢɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɪɚɣɧɢɹɬɫɪɨɤɡɚɢɡɩɪɚɳɚɧɟɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚɟɱɜɫɚɦɢɹ
ɞɟɧɧɚɟɤɨɚɤɰɢɹɬɚ
Ɂɚ ɩɨɜɟɱɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ  ɜ
ɫɚɣɬɚ KWWSGDLFKLVWLPEJ ɫɟɤɰɢɹ ÄɄɚɤ ɞɚ ɭɱɚɫɬɜɚɲ³  ɤɴɞɟɬɨ
ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɚɨɩɢɫɚɧɢɫɬɴɩɤɢɬɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢ ɡɚ ɫɥɟɞɜɚɧɟ ɫ ɰɟɥ
ɩɨɫɬɢɝɚɧɟɧɚɞɨɛɪɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɢȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɬɟɥ 
ɢHPDLOGDL]FKLVWLP#
EWYEJ
“ТГ”
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№ 45/12.09.2017 год.

№ 44/12.09.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че със Заповед №РД04-975/11.09.2017 г. на Кмета на Община Тутракан е разрешено да
се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /
ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват на урегулиран
поземлен имот /УПИ/ II - ”Училище” в кв.18, от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Пожарево, одобрен със Заповед
№3917/28.08.1950 г., общинска публична собственост. Като от съществуващият УПИ II се обособят два нови УПИ и се запази уличната
регулация. Новообразуваните УПИ да приемат съответно номера – нов
УПИ II ”Училище” и УПИ ХVIII - „За обществено обслужване”.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-04-974/11.09.2017 г. на
Кмета на Община Тутракан се дава разрешение да
се възложи изработване на проект: Изменение на
Подробен устройствен план - План за регулация за
УПИ ХV - „За здравен дом” в кв.29 от Кадастрален и
регулационен план на с.Белица, одобрен със Заповед
№1318/26.02.1953 год., общинска публична собственост съгласно одобреното задание и скицата предложение.
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
№ 40/12.09.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че
Общински съвет-Тутракан с Решение №453 по Протокол №29 от 31.08.2017 год. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ да се
възложи изработване на: Подробен устройствен план
/ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с
идентификатор 73496.13, имот извън строителните
граници на населеното място, в местност: Колонисти; с площ: 5001 кв.м; Трайно предназначение на
територията: Земеделска; Начин на трайно ползване
на имота: Нива по Кадастрална карта и кадастрален
регистър на гр.Тутракан, одобрени със Заповед №РД18-6/04.02.2008 год. на ИК на АГКК гр.София, като се
промени предназначението на земята в разновидност:
"Предимно производствена зона" (Пп).
Възложител на проекта е Василка Стефанова Христова.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124
б, ал.4 от ЗУТ.
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
№ 41/12.09.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че
Общински съвет-Тутракан с Решение № 457 по Протокол №29 от 31.08.2017 год. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ да се
възложи изработване на Подробен устройствен план /
ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: ”Електропровод
от ПИ №73496.32.4 до ПИ №73496.32.71 по Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-186/04 02.2008 год. на ИК на АГКК гр.София. Възложител
на проекта е „Драция” ЕООД - Тутракан.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124
б, ал.4 от ЗУТ.
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
№ 42/12.09.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет-Тутракан с Решение №459 по
Протокол №29 от 31.08.2017 год. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ
да се възложи изработване на Подробен устройствен
план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен
имот с идентификатор №73496.32.71, местност: Каракуз от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена
със Заповед №РД-18-06/04.02.2008 г. на ИД на АГКК,
имот извън границите на урбанизираната територия
за изграждане на тръбен кладенец, съоръжения за
електроснабдяване, водоснабдяване, хидромелиорация
и селскостопански сгради. Възложител на проекта е
собственика на имота: „Драция” ЕООД гр.Тутракан.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124
б, ал.4 от ЗУТ.
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
№ 43/12.09.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че
Общински съвет-Тутракан с Решение №458 по Протокол №29 от 31.08.2017 год. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ да се
възложи изработване на: Подробен устройствен план
/ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот
№021005 в землището на с.Старо село, Община Тутракан, местност: Лозянска чешма, имот извън границите
на урбанизираната територия за изграждане на тръбен
кладенец, съоръжения за електроснабдяване, водоснабдяване, хидромелиорация и селскостопански сгради.
Възложител на проекта е „Драция” ЕООД – Тутракан.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124
б, ал.4 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Тутраканци световна сила в канадската борба!
те до 80 кг и Елбин Ферад
е първи при юношите до 80
кг. При жените Димитрина
Димитрова се класира на
трето място при 55-килограмовите.
И четиримата са състезатели на Спортен клуб
"Надмощие" (Тутракан) и за

цял свят премериха сили на
последното Световното
първенство по канадска
борба. Унгарската столица
Будапеща се превърне в
световна арена на схватките между най-силните
ръце в света.
България
беше представена от найȾɢɦɢɬɪɢɧɚȾɂɆɂɌɊɈȼȺ

ɋɚɲɨȺɇȾɊȿȿȼ

рима световни шампиони и една бронзова
медалистка - всички
от Тутракан, това е резултатът от 39-ото световно
първенство по канадска
борба, което се проведе от

Т

2 до 11 септември в унгарската столица Будапеща.
Сашо Андреев бе непобедим при мъжете в категория до 90 кг на дясна ръка,
злато спечелиха още Божидар Симеонов при младежи-

ȻɨɠɢɞɚɪɋɂɆȿɈɇɈȼ

пореден път бяха включени
в националния отбор, който
представи достойно страната ни.
Над 1200 състезатели от

добрите си състезатели
ȿɥɛɢɧɎȿɊȺȾ
във всички дивизии.
Равносметката на България от световното пър- – юноши, девойки, мъже, е 9 златни, 9 сребърни и 17
венство в отделните групи жени и хора с увреждания, бронзови медали.

Елица Камбурова с Гран при от
Националния конкурс за млади
изпълнители „Полските щурчета“
В

Полски Тръмбеш, родния град на Веселин
Маринов, се състоя
Третият национален конкурс за млади изпълнители "Полските щурчета".
Именно той е основател
и директор на музикалния
конкурс, който се организира съвместно с община
Полски Тръмбеш. Тази
година конкурсът се проведе от 7 до 9 септември
и съвпадна с празника на
града.
Както и предходните издания, така и това събра
най-големите таланти
от всички краища на България. След направената
селекция до финала на
конкурса бяха допуснати
98 деца, разпределени в
4 възрастови групи. Като
най-многобройни и с голяма конкуренция се оказаха
както винаги най-малките
– първа и втора група.
По регламент децата се
състезаваха в 2 конкурсни
дни и се представиха с 2
песни, като едната беше

задължително българска.
За голяма гордост на
тутраканци и феновете на
малката Елица Камбурова,
тя успя безапелационно

ȿɥɢɰɚɢ
ɊɨɫɢɰɚɄɢɪɢɥɨɜɚ

да завоюва най-голямото
отличие – статуетката “Гран при“ и парична
премия след блестящите
си изпълнения на песните
“Мама“ и “Ах, този дивен
свят“.
Председател на журито
бе Мими Иванова. Заедно с
нея талантите оценяваха
Развигор Попов, Росица
Кирилова и композиторите Пламен Велинов, който
е и автор на химна на
конкурса, Красимир Гюлмезов и Светослав Лобошки.
Журито, както сами споделиха членовете му, беше
изключително затруднено
в определянето на призьорите, тъй като всички
участници представиха на
откритата сцена в малкия
град големия си талант
и високото майсторство

на вокалните педагози от
цяла България.
По време на пресконференцията, журито изрази
мнение, че представянето
на участниците в това
издание е на световно
ниво.
Припомняме, че тази
година Елица Камбурова
участва в 7 конкурса и
спечели 8 златни медала, Голямата награда на
гр. Банкя и последната
- “Гранд при“ на конкурса
“Полските щурчета“.
Осемгодишната Елица
Камбурова е възпитаник
на Общински детски център за култура и изкуство
– гр. Русе и е солист от
Детска Вокална група
“Слънце“. Тя е второкласничка в СУ "Христо
Ботев" в Тутракан.

ȿɥɢɢɄɪɢɫɢɹ
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Уважаеми служители от
РС "Пожарна безопасност и
защита на населението”,
Поздравявам Ви по случай професионалния
празник на пожарникарите – 14 септември.
Изразявам дълбоко уважение и благодарност към
Вас и вашия труд. Вашата професия е високохуманна и за нея се човек трябва да притежава
храброст и мъжество. Пожелавам Ви здраве,
успешни мисии и удовлетворение!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Честит празник,
уважаеми служители от
РС "Пожарна безопасност и
защита на населението”,
Благодарим за Вашата активна работа в името
на сигурността и спокойствието на гражданите!
Хората от община Главиница винаги ще помнят
Вашата самоотверженост и висок професионализъм
при потушаване на пожарите!
Пожелаваме здраве и успехи във високоотговорната Ви дейност!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Уважаеми служители от
РС "Пожарна безопасност и
защита на населението”,
Пожелавам на Вас и Вашите семейства
много здраве, лично щастие и успехи в тази
отговорна и трудна задача – опазване
живота и здравето на хората и
материалните ценности на населението!

Честит професионален празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Днес пожарникарите имат професионален празник

рез тази седмица се
провежда традиционната Седмица на
пожарната безопасност
в Силистренска област,
както и в цялата страна.
В рамките й - на 14 септември, служителите на

безопасност и защита на
населението”, районните
служби и участъците в
Силистренска област реализират многобройни инициативи за гражданите. Те
отварят врати в дните от
11 до 15 септември, когато

ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението”
ще отбележат своя професионален празник.
И тази година Регионалната дирекция „Пожарна

всички желаещи ще могат
да ги посетят и на място
да разгледат помещенията
и оборудването, с което си
служат пожарникарите. На
открити телефонни линии

П

ще се приемат обаждания
по въпроси на пожарната
безопасност. Телефонните
номера са (086) 886 676 и
(086) 886 695 в Силистра,
(08666) 61 160 в Тутракан
и (0864) 225 46 в Дулово.
В програмата на Седмицата са предвидени още
демонстрационни учения –
евакуации, учебни занятия в
детски градини, изложба и
награждаване на победителите от конкурса за детски
рисунки „С очите си видях
бедата”, спортни състезания, тим билдинг и дарителска кампания в помощ
на децата на пожарникари,
загинали при изпълнение на
служебния си дълг.
Демонстративни занятия по гасене на пожар и
аварийно-спасителни дейности ще ознаменуват
професионалния празник на
българските огнеборци. В
Тутракан демонстрацията
се проведе на 13 септември по плана за евакуация
при пожар в общинска администрация Тутракан.
(б.р. Снимките са от това
събитие)
Статистиката сочи, че
през осеммесечието на
2017 г. служителите от
РДПБЗН са обслужили общо
461 произшествия, срещу
573 за същия период на
2016 г.
Ликвидирани са 106 пожара с материални загуби,
които са с 4 по-малко в
сравнение с 2016 г. В 232
случая е извършена гасителна дейност на пожари в
сухи треви отпадъци и др.,
без да са нанесени материални щети, тези пожари са
с 334 по-малко в сравнение

с 2016 г. През периода са
извършени 30 аварийно-спасителни дейности /АСД/ и
в 74 случая е оказана техническа помощ.
Излизанията на лъжливи
повиквания са 19, със 7 повече от 2016 г.
През отчетния период
при пожари са загинали
двама граждани, през 2016
г. също са загинали двама.
Пострадалите през 2017 г.
са двама, срещу четирима
през 2016 г. Разпределени по основни отрасли,
най-много са пожарите
в жилищно-комуналното
стопанство и битовото
обслужване – 55, следват
пожарите в транспорта –
26, в селското стопанство
– 14, и др.
Разпределението на
пожарите по причини на
възникване е следното:
най-много са пожарите
предизвикани от късо съединение – 29, следват от
небрежност при боравене
с открит огън – 23, от
неправилно ползване на
отоплителни и нагревателни уреди – 12, от техническа неизправност – 11,
от огневи работи – 7, от
детска игра с огън – 1, от
строителна неизправност
– 1, и др.
Противопожарното обучение на децата и учениците бе друг основен акцент
в работата на направление
„Превантивна и контролна
дейност” (ПКД). През учебната 2016/2017 г. в областта са създадени 9 младежки противопожарни отряда
“Млад огнеборец”. По време
на подготовката им бяха
усвоени ценни навици и
умения, изясниха се основните правила за пожарна

безопасност на дома, населеното място и причините
за пожари. Обучението
завърши с регионално състезание на отрядите „Млад
огнеборец”, на което първо
място завоюва отборът
на СУ „Васил Левски“ - гр.
Дулово и представи областта на седемнадесетите
Републикански състезания
в КК „Албена".
През периода февруари март се проведоха общинските кръгове на ученическото състезание „Защита
от пожари, бедствия и

други извънредни ситуации”, където се определиха
представителни отбори от
4 общини, които премериха
сили в областното състезание. Това са – Силистра,
Дулово, Тутракан и Главиница. Победител на ОУС
„Защита от пожари, бедствия и други извънредни
ситуации - 2017” стана отборът на СУ „Васил Левски“
- Главиница. Първенецът
участва на републиканско
състезание в гр.Бургас през
месец юни, където завоюваха тринадесето място.
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Там, край реката…
На 19 септември от 17:00 часа в Изложбената
зала на Историческия музей ще се представи първата книга на нашия млад съгражданин Александър
Димитров „Там, край реката…".
Книгата се издава с благословението на Негово
Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум
и с подкрепата на проф. д-р Иван Гаврилов.
утракан е забележителен град с богата и
драматична история.
Намиращ се в северната
част на Източна Дунавска
хълмиста равнина, той
е важен център още от
римско време. Многото
документи, отнасящи се до
историята на града, доказват твърдението, че той
е селище с богати културно-исторически традиции,
люлка на българската цивилизация. За присъствието
на Тутракан в световната
карта свидетелства съчинението „География” на
Клавдий Птолемей от 161
г., в което се посочват
точните координати на
града, с тогавашното име
Трансмариска. Мълвата за
стратегическото му място
като важен военен пункт
достига и до самия римски
император Диоклециан,
който посещава земите
ни на 18 октомври 294 г. и
полага основите на бъдеща крепост. Градът става
част от голяма строителна кампания, водена от
императора, с основна цел
- укрепване териториите
на дунавския лимес. Една от

Т

визитите на Диоклециан в
Тутракан е отразена в имперски строителен надпис,
понастоящем намиращ се в
Букурещ. Строителството
е в разгара си. Пет години
са нужни за издигането на
внушителната крепост,
части, от която са запазени и реставрирани, и могат
да бъдат видени от всеки
гост на града днес.
През следващите векове Тутракан претърпява
значителни промени, отражение на случващите се
събития. Периодите на българското средновековие,
османското владичество,
както и Възраждането бележат и променят облика
на дунавското селище, но
той продължава да има
значима роля във военно и
стопанско отношение. Градът се изгражда като Възрожденска община. На фона
на борбата за църковна
независимост се обуславя
и нуждата на тутраканци
от изграждането на техен
църковен храм. Безспорно
религията е онзи стожер,
който крепи духа ни през
вековете на османско владичество.

Има сведения, че духовен
православен храм в града
е имало още през първата
половина на XIX век. Вярата сплотява българина
при ежедневната борба с
потисника. В резултат на
тази нужда и в унисон със
започналата вече борба за
независима църква, през
втората половина на XIX
век, сред по-будните тутраканци се заражда нетърпящата отлагане идея за
градежа на собствен храм.
„Когато човек почувства
вятъра на промените, той
трябва да строи не заслон,
а вятърна мелница”, казва
Стивън Кинг. Така, обединявайки своите усилия и
борбеност, настоятелите
на Българо-влашката община в Тутракан се обръщат
с молба към българското

общество в Русе
за построяването
на църква в града
ни. Пътят, който
избират да извървят, не е лесен, но
с Божията помощ
тутраканци издигат величествен
храм, „гледащ” към
вечната река. Годината е 1865, а
датата – 14 юли
остава в историята като деня, в
който се освещава тутраканският
храм, за да служи
на всеки православен християнин
през тежките години на несигурното му утре. Едно
обаче е сигурно
– тутраканци
постигат голям
духовен успех, на който
могат да завидят други
български градове. Все пак
е време на чуждоверско
владичество. Ролята на
вярата безспорно е важна,
защото „всяко добро даване
и всеки съвършен дар иде
отгоре."
Настоящата книга не е
историческа, макар да се
базира на случили се в миналото факти. Не може да се
нарече и религиозна, въпреки че не излиза от рамките
на православието. Драгият
читател държи в ръцете
си един културен пътеводител в три темпорални
направления. Това е опит за
разходка в белязаните от
миналото събития, спомените и разказите на очевидци, актуални към днешния

Нови книги

Танцът на реалността
а 11 август се впуснахме в танц с неутолимата фантазия
на Алехандро Ходоровски
- излизезе „Танцът на реалността”.
За читателя „Танцът на
реалността“ (превод: Десислава Антова, 360 стр.,
цена: 20 лв.) е нестандартно уверение, че светът е
мрежа от болка и радост,
защото „във всяка постъпка доброто и злото танцуват като любовна двойка.”
За самия Ходоровски тази
книга е акт на изцеление.
Съкровената история на
живота му е непрестанно
усилие да стимулира въображението си и да разширява неговите граници, за
да улови терапевтичния му
трансформиращ потенциал.
Ето защо „Танцът на реалността” не е традиционно
животоописание, а метафора и символ на приключе-

Н

нието живот, изпълнено с
вечно дирене и стремеж да
бъдат преодолени рамките
на ума и тялото със силата на духа. За да добием
сетива за онзи магически
„танц на реалността“,
който разкрива фантастични възможности и отваря
неочаквани пътища, и да
се слеем с неговия ритъм.

Кой всъщност е Алехандро Ходоровски Прулански?
Роден през 1929 г. в Чили,
потомък на украински евреи, креативен, ексцентричен артист с множество
превъплъщения – поет, писател, философ, драматург,
комик, танцьор, кукловод,
режисьор на култовите
филми „Къртицата“, „Свещената планина“ и „Света
кръв“, автор на пантомими
и на комикси, основател на
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Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
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„паническия театър“… Ала
преди всичко харизматичен
маг, създател на психомагията и психогенеалогията,
един от най-енигматичните визионери на нашето
време.
Алехандро Ходоровски е ненадминат провокатор:
„А защо съм се родил в Чили? Нямам
капчица съмнение
– за да се срещна с поезията, на
това се дължи появата ми в тази
страна."
„Танцът на реалността” е неговата коронна
сюрреалистична
творба, вдъхнала
живот на едноименния филм, който „Гардиън“ определи като „спиращ
дъха спектакъл“,
съизмерим с творчеството на Фелини и Кустурица.
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ден, а защо не и поглед към
бъдещето на духовните и
културни ценности, което, впрочем, зависи само
от нас. Свидетели сме на
финансова криза. Но освен
нея ни е обхванала криза и
на друго ниво – ценностно.
Затова имаме нужда да
пренастроим своя мироглед. Да познаваме своята
история, защото, ако човек
не я помни, той би повторил
грешките, ненаучил ценните поуки на времето.
Може би не много хора
днес са чували за Тутракан, но това не го прави
по-малко обичан и значим.
Тутраканци са наследници
на град, оставил обозрима
следа в културния живот
на българина. Тук се намира единственото рибарско
селище в страната, обособило се естествено по
поречието на река Дунав –
„Рибарска махала”, станала
декор за заснемане на някои
от най-популярните стари
български филми. Съвсем
естествено тутраканци
могат да се похвалят и с
единствения Музей на риболова и лодкостроенето
по поречието на голямата

река Дунав. Величественият храм „Свети Николай”
днес също е повод за гордост. Извоюван от родолюбиви тутраканци, пазители
на духовните ценности,
той впечатлява с красивия
си иконостас и стенописи, дело на майстори от
Тревненската живописна
школа.
Като християнин се
чувствам длъжен да направя този жест към своите
православни съграждани,
правейки опит да оставя
следа за настоящите и идните поколения. Историята
на нашия храм е изпълнена
с интересни факти. Изследвайки неговото минало, бих
желал да обхвана също и
настоящето. В модерния
технологичен свят, религиозният живот има силна
нужда от осъзнаване на
духовните ценности, които
ни учат на доброта, състрадателност и смирение. А
потапяйки се в историите
и разказите на по-възрастните тутраканци, всеки ще
чуе шепота на реката. За
онези отминали времена,
които няма да се върнат.
Александър ДИМИТРОВ

Забавна астрология

Дева
Уважаема Дева, месец септември е твоят месец.
Започва есента, но не и за теб. Ти си като фея. Лъчезарно шестваш и събираш цветя. Всичко живо се
възхищава на крехкостта и невинността ти. /Обаче
ще кажем зад гърба й, че този вид е измамен.
Крехка и нежна, но твърда стомана,
уж е невинна жена.
А е такава хитра лисана
Вещица със летяща метла.
Но така говорим само зад гърба й… или във фейсбук,
а пред нея… пред нея й сваляме звезди./
Та да ти кажем, Дево, прекланяме се пред твоя бистър ум и услужливост. Скромна си и си взискателна,
но обичаш да дърпаш конците. Колкото по ги дърпаш
толкова по велика се чувстваш. Така изпитваш качествата на ума си. А той е… красив ум, бистър ум,
бърз ум. Изобщо, Дево, възхищаваме се на твоя ум.
Чудесно владееш трикове женски,
всякакви хитринки.
И не понасяш клюки махленски,
трудно проливаш сълзи.
Ти си София Лорен, Грета Гарбо, Лев Толстой. / зад
гърба й ще кажем и че е Тодор Живков и Иван Грозни/
За любовния ти живот какво да кажем:
В любовта си голяма тигрица.
Напътства те бога Вулкан.
А казват, че уж си скромна Девица
и на мъжете поглеждаш със свян.
/Обаче не е вярно - Девата няма никакви илюзии за
секса. Тя гледа на него като необходимо зло. Но се
подготвя прецизно за него - осветена спалня, свещи,
чиста и проветрена стая, а бе, нали е придирчива./
Така както се прекланяме пред Дева Мария, така се
прекланяме и пред теб, Дево. Единственият съвет,
който, ако позволиш ще ти дадем, е да вярваш в себе
си повече. Защото си уникална личност. Това го казваме пред теб и зад теб.

Астрологът

(Следва продължение)
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№ 37/04.09.2017 год.

№ 39/07.09.2017 год.

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ ɚɥ ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚȼɢɭɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟɱHɧɚɝɟɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɜɢɡɚɨɬɝɥɚɜɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɩɪɨɟɤɬɧɚ
ÄɎɨɬɨɜɨɥɬɚɢɱɧɚɰɟɧɬɪɚɥɚɞɨN:´
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɤɜɚɪɬɚɥɍɉɂ,9ɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɝ
ȼɢɡɚɬɚ ɟ ɢɡɞɚɞɟɧɚ ɧɚ ÄȽɅɈȻȿɄɋȿɇȿɊȾɀɂ´ ȿɈɈȾ
ɝɪɊɭɫɟ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ȼɂɁȺ ɩɨɞɥɟɠɢ ɧɚ ɨɛɠɚɥɜɚɧɟ ɩɪɟɞ ȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɫɴɞɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɨɬɁɍɌɱɪɟɡ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟɬɨɢɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед №РД-04-964/05.09.2017 г. на Кмета на
Община Тутракан се дава разрешение на Антон Антонов Александров да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация
/ПР/ в обхват само на собственият му поземлен имот имот с идентификатор 73496.501.3826 по Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр.София в кв.129 от План за
улична регулация, одобрен с Решение №327/02.02.2006
год. на Общински съвет-Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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№ 38/07.09.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед № РД-04-963/05.09.2017 г. на Кмета на
Община Тутракан се дава разрешение на Златослав
Иванов Златев и Станислав Златев Иванов да възложат изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на
План за регулация /ПР/ в обхват на собственият им
УПИ II-66 в кв.7 от Кадастрален и регулационен план
на с.Белица, одобрен със Заповед №1318/26.02.1953 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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СМЯХ

ɂɧɟɟɧɭɠɧɨɞɚɪɢɫɤɭɜɚɬɟ Ⱥɝɢɬɚɬɨɪɴɬɝɨɩɢɬɚȼɢɟɡɚɳɨ
Ɉɬɤɪɚɫɨɬɚɬɚɞɨɭɪɨɞɫɬɜɨɋ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɟɪɨɬɢɱɧɢɬɟ
ɠɢɜɨɬɚ ɫɢ ɫɩɨɦɟɧɚɜɚɣɤɢ ɧɟɪɴɤɨɩɥɹɫɤɚɬɟ"
ɬɨ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ɟɞɧɚ ɢɧɠɟɤɰɢɹ ɮɚɧɬɚɡɢɢ ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɬ ɜ ɤɭɧɚɞɧɨɪɦɟɧɨɬɨɣɬɟɝɥɨɄɚɠɟȺɡɧɟɫɴɦɩɚɰɢɟɧɬɫɚɧɢ- ɛɨɬɨɤɫ
ɥɢɧɚɪɧɢ
ɬɟ ɩɪɨɫɬɨ ɋɥɚɞɤɢɲɱɟ ɦɨɟ ɬɚɪɫɴɦ
ɫɥɚɞɤɨɧɚɣɝɨɥɹɦɨɧɚɫɜɟɬɚ
Ⱦɚɩɨɜɬɚɪɹɲɱɭɠɞɢɝɪɟɲɤɢ
Ɉɬɤɚɤɬɨ ɫɟ ɫɴɛɪɚɯɦɟ ɫ
 ɓɟ ɢɦɚ ɥɢ ɤɪɚɠɛɢ ɩɪɢ ɟɝɥɭɩɨɫɬɞɚɩɪɚɜɢɲɫɨɛɫɬɜɟ- ɠɟɧɚɬɚ ɦɢ ɫɟ ɩɨɹɜɢɯɚ ɩɪɨ Ⱥ ɛɟ ȼɭɬɟ ɨɬɢ ɜɢɤɚɲ ɤɨɦɭɧɢɡɦɚ"
ɧɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɩɪɨɰɟɫ
ɛɥɟɦɢɫɴɫɡɪɟɧɢɟɬɨȼɴɨɛɳɟ
ɧɚ ɠɟɧɚ ɫɢ ɉɟɩɢ ɨɧɚ ɧɚɥɢ
 ɇɟ ɜɫɢɱɤɨ ɳɟ ɨɬɤɪɚɞɧɚɬ
ɧɟɜɢɠɞɚɦɩɚɪɢ
ɟɄɭɧɚ"
ɩɪɢɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ
 Ɍɟ ɬɚɤɚ ɡɚ ɩɨɤɪɚɬɤɨ ɨɬ
ɩɟɩɟɥɹɧɤɚɡɚɩɨɛɪɴɡɨ
Ʉɚɤɜɚɟɩɪɢɥɢɤɚɬɚɦɟɠɞɭ
РАБОТА ПРЕДЛАГА:
ɤɨɦɭɧɢɡɦɚɢɚɬɨɦɧɚɬɚɛɨɦɛɚ"
Фирма търси шофьори за гондоли и 4-оси
Ɉɠɟɧɢɯɫɟɡɚɯɭɛɚɜɚɠɟɧɚ
ɂɞɜɟɬɟɩɪɟɦɚɯɜɚɬɪɚɡɥɢɚ ɯɚɪɱɢ ɩɚɪɢ ɡɚ ɤɨɡɦɟɬɢɤɚ ɤɢɬɟɦɟɠɞɭɫɟɥɨɬɨɢɝɪɚɞɚ
самосвали.
ɤɚɬɨɝɪɨɡɧɚ
Осигурена квартира в гр. Каолиново.
ȼɹɪɧɨɥɢɟɱɟɩɪɢɤɨɦɭТел. за връзка: 0879 977 113
Ⱦɜɟ ɤɨɥɟɠɤɢ  Ⱦɚ ɡɧɚɟɲ ɧɢɡɦɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɬɟ ɳɟ ɦɨɝɚɬ
ɦɨɹɬ ɟ ɝɨɥɹɦ ɝɚɞɧɹɪ Ƚɨɬɜɢ ɞɚɫɟɩɨɪɴɱɜɚɬɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚ"
ɱɢɫɬɢ ɩɟɪɟ ɦɢɟ ɱɢɧɢɢɬɟ
Ⱦɚɧɨɳɟɝɢɞɚɜɚɬɩɨɬɟɝɥɟɞɚɞɟɰɚɬɚ
ɥɟɜɢɡɨɪɚ
ɓɨɫɚɨɩɥɚɤɜɚɲɦɚ"Ɇɴɠ
ɦɟɱɬɚ
Ɂɪɹɥɨɫɬ ɟ ɤɨɝɚɬɨ Ɇɚɪɲ
 Ⱦɚ ɚɦɚ ɜɫɢɱɤɨ ɨɫɬɚɧɚɥɨ ɜɤɴɳɢɤɪɟɳɢɠɟɧɚɬɢɚɧɟ
ɝɨɜɴɪɲɢɧɚɜɴɧ
ɦɚɣɤɚɬɢ
до Общинския пазар предлага:

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

Ʉɚɤɟɠɢɜɨɬɴɬ"
Ɋɨɠɞɟɧɢɹ ɞɟɧ ɧɚ ɠɟɧɚ
 Ʉɚɬɨ ɜ ɦɚɜɡɨɥɟɹ ɇɹɦɚ ɫɢ ɩɨɦɧɢ ɜɢɧɚɝɢ ɪɨɠɞɟɧɚɬɚ
ɠɢɜɨɬɚɧɟɬɟɩɨɝɪɟɛɜɚɬ
ɝɨɞɢɧɚɡɚɛɪɚɜɢɦɢɝɨɦ
ɑɭɠɞɟɫɬɪɚɧɟɧ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ
ɨɬɢɜɚɩɪɢɌɨɞɨɪɀɢɜɤɨɜɢɝɨ
ɩɢɬɚȽɧɀɢɜɤɨɜɜɹɪɧɨɥɢ
ɟɱɟɤɨɥɟɤɰɢɨɧɢɪɚɬɟɜɢɰɨɜɟ
ɡɚɫɟɛɟɫɢ"
ɇɟɟɥɴɠɚ
Ʉɨɥɤɨɫɴɛɪɚɯɬɟ"
Ɍɨɞɨɪ ɀɢɜɤɨɜ ɩɨɦɢɫɥɢɥ
ɢ ɤɚɡɚɥ  ɇɹɤɴɞɟ ɨɤɨɥɨ 
ɥɚɝɟɪɚ

ɋɥɟɞɤɚɬɨɳɟɫɬɚɜɚɦɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɤɨɪɟɤɬɧɢ ɦɢɫɥɹ
ɱɟ ɚɥɤɨɯɨɥɢɤ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɡɚɦɟɧɢɫɱɨɜɟɤɫɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɬɪɟɡɜɟɧɨɫɬ
ɋɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɬɚ ɠɟɧɢɬɟ ɫ ɧɚɞɧɨɪɦɟɧɨ ɬɟɝɥɨ
ɠɢɜɟɹɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨɞɴɥɝɨ
ɨɬɦɴɠɟɬɟɤɨɢɬɨɢɦɝɨɤɚɡɜɚɬ

Ⱥɝɢɬɚɬɨɪ ɜ ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɹɬɚ
ɇɟ ɩɢɣ ɧɟ ɩɭɲɢ ɫɩɨɪɬɭɨɛɹɫɧɹɜɚ ɩɪɟɥɟɫɬɢɬɟ ɧɚ ɤɨ- ɜɚɣɑɟɪɜɟɢɬɟɨɛɢɱɚɬɡɞɪɚɜɚ
ɦɭɧɢɡɦɚȼɫɢɱɤɢɪɴɤɨɩɥɹɫɤɚɬ ɯɪɚɧɚ
ɛɭɪɧɨ ɫɚɦɨ ɟɞɢɧ ɫɢ ɦɴɥɱɢ

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
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Десет от най-добрите български рок банди
"разтърсиха махалата" на първото издание на Enigma Rock
SEVI, The A.X.E. Project, Mirror и
още седем големи имена на родния
пънк, рок и метъл поставиха основите на новоизграващия фестивал
Enigma Rock в сърцето на Добруджа
- силистренското село Секулово.
Освен невероятните музиканти, на
сцената се качиха приютилият традицията за Джулай Морнинг кмет
на Тутракан д-р Димитър Стефанов
и неговия бивш колега от Каварна
Цонко Цонев - Кметъла, проведе се
състезание по надпиване с бира, а
над петдесет мотористи от страната и
Румъния преминаха проглушително
през улиците на селото.
Организаторите Боби Ейнджъл Ȼɨɛɢȿɣɧɞɠɴɥɐɨɧɤɨɐɨɧɟɜ
Ʉɦɟɬɴɥɚɢ
и читалище "Христо Ботев - 1941"
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
благодариха на всички присъстващи,
Фестивалът продължи над дванайпояснявайки, че се гордеят с постиг- Rock се превърна в поле за обеди- да ни бойкотират. Ние вярваме, че
натите резултати да сплотят трите нение, независимо че до последния рокът сплотява", коментира Боби сет часа, завършвайки с ослепителни
фойерверки в небето над Секулово.
етноса живеещи в района. "Enigma момент местните власти се опитваха Ейнджъл.

Енигма Рок фест Секулово - когато има желание, намира се и начин
ще едно място на картата
на силистренска област и
на България записа страница в историята на рок събитията
– провелият се на 9-ти септември
фестивал в село Секулово "Enigma
rock" „Енигма рок". Той е дело
на писателя и блогъра, на администратора, и не е пресилено да
кажем авантюриста от Силистра
Боби Ейнджъл, който също е и
секретар на местното читалище.
А за организирането на подобно
събитие се изисква човек с такъв
профил – който да повярва, че
на такова отдалечено, „неразработено” място е възможно да
се случи подобно нещо. И то се
случи, въпреки всичко. Или поскоро той направи така, че да се
случи. И успя. За броени месеци
убеди хората, че провеждането на
такова събитие, на такова място,
си струва усилията. Мобилизира
необходимите хора, фирми и
институции и на 9-ти септември
Енигма рок фест - село Секулово,
стартира. Не без гафове, разбира
се. Нещо характерно и за други
подобни събития – проблеми с
озвучаването и техниката забавиха
и промениха графика на групите,
които излизаха на сцената, разположена на стадиона в селото. Но
това не обезсърчи организаторите
и изпълнителите. Не ги обезсърчи

О

и малкия брой на публиката пред
сцената, който не се увеличи
драстично до края на събитието. А
това събитие разчиташе основно
на гости от други населени места,
които явно все още не бяха чули
или пък повярвали, че в село
Секулово, област Силистра, може
да се случи такова нещо. Но тези,
които бяха чули и повярвали в
идеята, бяха намерили начин да
бъдат там. Сред тях бяха бившият
кмет на Каварна Цонко Цонев –
Кметъла, първият, който превърна
преди време едно място, смятано
за не толкова значимо на картата
на България, подобно на Секулово,
в сцена за изява на световно известни музиканти. Както и кметът
на сегашната дунавска рок столица
Тутракан, Димитър Стефанов. И

присъствието на такива приятели,
тръгнали от нищото, но повярвали
в идеята, зареди с оптимизъм атмосферата. С допълнителен заряд
наситиха атмосферата и рокерите,
тръгнали от Силистра не просто нанякъде, а именно да огласят съвсем
по рокерски стадиона в Секулово
с мощния рев на моторите си и да
поздравят приятелите рокаджии.
Това общо взето бе отборът на
оптимистите – приятели на рока и
подкрепящите събитието, смятащи
че рокът е стойностната музика, която трябва да се слуша. Вярващите
в Боби. Не всички бяха от отбора
на оптимистите обаче. Оказа се, че
кметът на село Секулово е бойкотирал събитието, за което отнесе съответни „похвали” от сцената. И за
голяма част от местното население

това сякаш не беше подходящата
музика. А и подходящото събитие.
Още повече, ако са очаквали да
видят множество от хиляди хора да
изпълва стадиона. Такова нямаше,
а и голяма част от дошлите предпочитаха сянката на тентите със
скара-бира, разположени около
стадиона. Но това не спира хора
като Боби да вярват в бъдещето (на
рока) и в това, което правят. Затова
беше събрал на сцената в Секулово
само млади български рок банди
– бъдещето на този стил музика.
Групи като Inflict,The a.x.e. project,
Mirror, Black rose, Ignor the hate,
Drive youre life, Sanitarium escape.
Целта е ясна – да се утвърждават
младите таланти. Фестивалът
завърши със страхотен концерт
на групата хедлайнер на събитието Sevi в малките часове и пред
малцина вече останали фенове. Но
надеждата, на тези, които вярват,
е, че фестивалът в Секулово ще се
утвърди и развие, ще спомогне за
утвърждаването и развитието на
рок музиката в България. Предстои
да видим. Достойни за уважение са
обаче усилията на хората, които се
опитват да го постигнат и написаха
още една страница в историята на
рока в България. Поздравления за
ентусиазма и успех за следващия
фестивал.
Димитър ПЕЦОВ

Мамо,прочети ми!
ơǋƾǍǂǎǗǉǉƽǉǋ

Т

ози път, майки и татковци, ви предлагам
да прочетете на
своите дечица, ей това
стихотворение от Георги
Авгарски:
Ɂɚɣɱɟɧɰɟ ɛɹɥɨ ɤɨɬɟɧɰɟ
ɦɢɥɨ
ɜɫɤɭɬɚɧɚɦɚɦɚɫɟɝɚɫɟɟ

ɫɜɢɥɨ
ɬɜɨɣɬɚ ɝɥɚɜɢɱɤɚ ɧɚ ɦɨɟɬɨ
ɪɚɦɨ
ɦɨɠɟɲɥɢɞɟɧɞɚɩɪɟɤɚɪɚɲ
ɛɟɡɦɚɦɚ"
Ɇɚɦɚ ɜɴɜ ɱɚɲɤɚɬɚ ɦɥɹɤɨ
ɧɚɥɢɜɚ
ɫɩɥɢɬɚ ɤɨɫɢɬɟ ɧɚ ɩɥɢɬɤɚ
ɤɪɚɫɢɜɚ

ɤɴɪɩɢ ɱɨɪɚɩɢ ɫ ɩɪɨɛɢɬɢ
ɩɟɬɢɱɤɢ
ɦɚɦɚɫɟɝɪɢɠɢɡɚɜɫɢɱɤɨ
Ʉɨɣ ɳɟ ɪɚɡɤɚɠɟ ɧɚ ɦɨɣɬɨ
ɦɨɦɢɱɟ
ɤɚɤ ɬɴɣ ɥɭɧɚɬɚ ɧɚ ɫɴɪɩɱɟ
ɩɪɢɥɢɱɚ
ɤɚɤ ɫɟ ɩɪɟɜɪɴɳɚ ɜɨɞɚɬɚ
ɧɚɩɚɪɚ
ɢ ɫɚɦɨɥɟɬɚ Rɬ ɤɨɝɨ ɥɢ ɫɟ
ɤɚɪɚ
ɇɨɫɥɟɞɝɨɞɢɧɢɳɟɫɬɚɧɟɲ
ɝɨɥɹɦɚ
ɭɦɧɢɬɟɤɧɢɝɢɫɚɦɚɳɟɧɚɦɢɪɚɲ
ɢ ɳɟ ɪɢɫɭɜɚɲ ɢ ɳɟ ɛɪɨɞɢɪɚɲ
ɞɴɥɝɢɬɟ ɩɥɢɬɤɢ ɳɟ ɫɩɥɢ-

ɬɚɲɫɚɦɢɱɤɚ
ɉɨɫɥɟɳɟɥɢɬɧɟɲɢɬɢɤɚɬɨ
ɩɬɢɱɤɚ
ɭɦɧɚ ɢ ɫɢɥɧɚ ɳɟ ɫɬɢɝɧɟɲ
ɞɚɥɟɱɟ
ɦɨɠɟɲɛɟɡɦɚɣɤɚɫɢɜɟɱɟ
Ɇɚɦɚ ɳɟ ɛɴɞɟ ɫ ɤɨɫɢ ɩɨɛɟɥɟɥɢ
ɬɢɯɨ ɳɟ ɩɚɡɢ ɞɜɟ ɞɟɬɫɤɢ
ɤɨɪɞɟɥɢ
ɳɟɫɟɬɪɟɜɨɠɢɢɫɤɪɢɲɨɦ
ɳɟɩɥɚɱɟ
ɚɤɨ ɧɟ ɧɨɫɢ ɩɢɫɦɚ ɪɚɡɞɚɜɚɱɚ
Ⱦɪɭɝɨɧɟɬɪɹɛɜɚɬɪɢɞɭɦɢ
ɫɚɦɨ
Ⱦɨɛɪɟɫɴɦɦɚɦɨ

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

17 септември - Весела ВАСИЛЕВА, Гл.експирт "Деловодство - ОбС",
14 септември - Боянка СТЕФАНОВА, Мл. експерт "АТУ", Община
Община Тутракан
Тутракан
17 септември - Живко БЕДЖЕВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ
14 септември - Гинка ТОНЧЕВА, Чистач, Община Тутракан
15 септември - Мюмюн ШАБАН, Ст.спец. "Горски надзирател", Община "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
19 септември - Стефани МАРИНОВА, Школа по китара, НЧ
Главиница
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
16 септември - Иван ТОДОРОВ, Горски стражар, ДГС-Тутракан

14 - 20.09.2017 г.

Старостта не е порок!
Урок № 9

Кога започва старостта?

Тя не идва внезапно. И слава Богу! Приближава се с
бавни стъпки. Чука на вратата - чук, чук, чук. Ти питаш:
„Кой е тук?”, а тя отговаря: „Старостта”.
Моят 9-годишен племенник ми каза, че иска да стане
пенсионер, защото те не работели. Аз се засмях. После
се замислих. Ами да, не си даваме много зор. Помайваме
се, оправдаваме се с възрастта. А всъщност работата ни
отдалечава от старостта. Да, бързаме да се пенсионираме, но тогава като че ли времето за нас спира.
Не, не искам да се увеличават годините за пенсиониране, но трябва да направим така, че работния процес
да не спира. Да бъдем като часовници – вечно да цъкаме
- цък, цък, цък, защото спрем ли сме на крачка от смъртта
- личностната смърт.
Това означава също да не спираме да мечтаем, да се
удивяваме, да къдрим мозъка си. Да зачеркнем максимата, че старият човек е като малко дете – за нищо не става.
Тук ми иде на ум едно стихотворение – кога започва
старостта.
Когато зреят първите череши
и палят блясък в детските очи…
Когато пролетта в зелено се предреши
и цветен акварел гората украси…
Когато изгревът надежда пали
без мисъл за очаквани беди,
а хубостта очите нежно гали
и ражда сладостни мечти…
Когато пламенна целувка
на влюбено момиче и момче
посее семена по угар пуста
реколта славна да даде…
Когато земните пространства
се сливат с космоса в едно..
В живота ни настъпва ренесанса,
поетът грабва своето перо.
Ако тогава всичко с безразличие
подмине твоята душа.
Ако дочуваш само своето величие….
Повярвай ми - дошла е старостта!
Да не допускаме безразличието към живота да ни обхване. Да ни вълнува фактът, че черешите узряват. Това
значи да оставим старостта пред вратите си.
Прочетох в интернет, че учените се опитват да удължат
живота на хората. Даже стремежът им бил да го удължат
до 1000 години.
Представяте ли си да живеем 1000 години, ако не пренастроим ума си, че старостта не е порок, не е болест, не
самосъжаление и съжаление, а етап от живота, който трябва да се живее енергично. И енергично. И пак енергично.
И така, приятели, на колкото и години да станете не
допускайте до себе си, оная гадна старост, която ще ви
превърне в хленчещи обездвижени създания. Отворете
вратата за другата старост - достойната, предизвикателната, гордата старост. И ще бъдете щастливи. Както съм и аз.
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