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Да изпратим юнския залез,
да посрещнем юлското утро!

Калина ГРЪНЧАРОВА
а шести път на брега
на р. Дунав край Тутракан хиляди фенове

на рока и свободния дух ще
посрещнат първото юлско
утро. Събитието ще започне в 19:00 часа в последния

бъде изпратен последният
юнски залез, защото знайно
е, че в Тутракан се наблюдава най-красивия залез над
Дунава.
Единадесет рок групи
ще се редуват със своите
изпълнения до изгрева на
лятното слънце. Сред тях
са "Подуене блус бенд" и
Васко Кръпката, които ще
изпълнят на дунавския бряг
хита си "Нека има светлина",
"Фанданго", "Непукист", Павлин Манев и "Вход свободен",
Слипърс, Блус Трафик, Опиум, Евърдрийм, Бомб Джови
и Санеца.
Международното участие
на сцената в Тутракан е от
италианската хеви метъл
група "Арсея".
Специални гости ще бъдат
Б.Т.Р. и легендарният вокалист на Uriah Heep - Джон
юнски ден на откритата
Лоутън, с чието изпълнение
сцена до Лодкостоянката.
на емблематичната"July
И тази година ще се спази
morning" ще бъде посрещнат
традицията и най-напред ще

З
Новочерненки покориха
гръцките ценители на фолклора!

Тутракански полицаи задържаха
мъж, предложил им подкуп
на стр. 2

Танцов център "Ритъм"
с награда в Охрид
на стр. 4

Нови победи на
Дамян
Лазаров и
Денислав
Маринов
на стр. 4

ȾɚɦɹɧɢȾɟɧɢɫɥɚɜɫɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɠɭɪɢɬɨɞɨɰȿɦɢɥɢɹ
ɅɚɡɚɪɨɜɚɜɊɭɫɤɢɹɤɭɥɬɭɪɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪɜɋɨɮɢɹ

торото издание на
Дните на представяне на българската
култура, фолклор и тра-

В

диция в македонския град за култура и изкуство „АРТ
Охрид се проведе от 20 до ВИВЕНДИ“ – Македония,
24 юни. Организатори на фондация „ЖАР-С Бългасъбитието са Сдружението
на стр. 3

2

ОБЩЕСТВО

НОВИНИ
ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР НА МЕСТНИ ТВОРЦИ В ТУТРАКАН
Литературна вечер на местните автори ще се проведе в Тутракан на 28 юни (четвъртък). Организаторите - НЧ "Н.Й.Вапцаров" и Художествената галерия, са
поканили всички творци от крайдунавския град. Според
предварително обявения регламент на срещата, авторите ще могат да представят по две свои творби
- стихове или откъси от проза.
Литературната вечер ще започне в 18:00 часа в залата на Обредния дом.
ДУНАВСКА РЕГАТА ПРЕДСТОИ
Регата с туристически каяци организира Община
Тутракан на 30 юни. По този начин ще бъде отбелязан
Международния ден на р. Дунав, който се чества за 15ти път ден по-рано. Целта е да се привлече общественото внимание към значението на реката за регионите
и устойчивото използване на водите й.
Стартът на регатата ще бъде даден в 9:00 часа в с.
Долно Ряхово, а финалът е на пристанището в Тутракан.
СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ СТАВА
125,58 лв. ОТ 1 ЮЛИ
Социалната пенсия за старост ще се увеличи от
120,98 лв. на 125,58 лв. от 1 юли. Това предвижда
приетото от Министерския съвет Постановление за
определяне на нов размер на този вид пенсия.
Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите,
които не са свързани с трудова дейност, тъй като по
закон техният размер се определя в зависимост от
социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за
военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия
за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат
и нормативно установените добавки към пенсиите,
които се определят в процент от социалната пенсия
за старост.
ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАТ 250 ЛВ. ПОМОЩ
В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
Еднократната помощ за ученици, записани в първи
клас през учебната 2018/2019 г. ще бъде 250 лв., реши
правителството.
Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона
за семейни помощи за деца и право да я получат имат
семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие за получаването на средствата е средния
месечен доход на член от семейството за предходните
12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. За 2018 г.
той е увеличен. Помощта се отпуска без доходен тест
за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител
и за деца, настанени в семейства на роднини и близки
и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето. Срокът за подаване на заявлението
декларация за отпускане на помощта след записване
на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври
на текущата учебна година.
РЕЗУЛТАТИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ПОЛИЦЕЙСКА АКЦИЯ
Специализирана полицейска операция по безопасност
на движението е проведена на 21 юни т.г. от 07:00 часа
до 19:00 часа. Акцент на проверките е било спазването
на разрешената максимална скорост на движението.
С технически средства, разположени на различни
места по пътната мрежа, са били установени 66
нарушения, за които на водачите ще бъдат издадени
електронни фишове.
КРИМИНАЛЕ
26-годишен, шофирал след употреба на дрога, е установен от пътни полицаи в Тутракан. На 15 юни около
10:30 часа мъжът бил зад волана на лек автомобил БМВ,
когато бил спрян за проверка. С техническо средство
било установено, че той шофира след употреба на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.
100 дка пшеница са изгорели при пожар, възникнал на
20 юни около 17:00 часа в землището на село Пожарево.
Причината за произшествието е в процес на изясняване.
Пожара са изгасили огнеборци от РСПБЗН-Тутракан,
подпомагани от земеделци с два трактора. Спасени
са 85 дка посеви.
300 дка посеви били застрашени от пожар и край
Тутракан. На 20 юни около 13:00 часа поради човешка
небрежност близо до нивата възникнал пожар в сухи
треви и храсти. Огнеборци от местната противопожарна служба се справили с произшествието, преди да
се стигне до загуби.
Без материални щети се разминал пожар в сметище
в района на село Шуменци, възникнал на 20 юни около
19:20 часа. Екип на РСПБЗН-Тутракан потушил пожара.
На 24 юни около 11:10 часа бил получен сигнал за
изтичане на газ от туристическа газова бутилка в
частен дом в Тутракан. Огнеборци от местната противопожарна служба се справили с произшествието,
преди да се стигне до загуби.
Житен масив е спасен от опожаряване, след като
тутракански огнеборци загасили горящи в близост сухи
треви. Произшествието е станало на 26 юни около
13:25 часа в района на село Пожарево.
При пожара, който е причинен от небрежна работа с
огън, не са допуснати материални щети.

28.06-4.07.2018 г.

Общински съвет-Тутракан ще заседава днес
С
равнително кратък
е дневният ред на
юнската сесия на Общински съвет-Тутракан,
която ще започне в 9:00
часа. В предварителната

покана са вписани четири
докладни записки.
Съветниците най-напред
ще приемат своя план за
работа през второто полугодие на 2018 г., след което

ще разгледат предложение
за допълване на Годишната
програма за управление и
разпореждане с общински
имоти. Останалите две
докладни записки са за учре-

дяване право на строеж и
даване на разрешение за
изработването на Подробен
устройствен план за поземлен имот извън урбанизираната територия.
“ТГ”

МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа":

Представена е Стратегията за Водено
от общностите местно развитие
СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ проведе еднодневна
конференция в заседателната зала на Община Главиница.
Основните цели на конференцията бяха свързани
с представяне пред заинтересованите страни на
одобрената Стратегия за
Водено от общностите
местно развитие на „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, която
ще се прилага през програмния период 2014-2020 г.
и на Индикативния времеви
график за прием на проектни предложения през 2018
г. по мерките, включени в
Стратегията.
Конференцията протече
с разглеждане на мерките
от Програмата за развитие на селските райони и
представяне на мерките от
ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“, включени в
Стратегията. Представен
бе и Индикативния времеви
график за прием на проектни предложения през 2018

г. по мерките, включени в
СВОМР.
Всички пожелали зададоха
въпроси относно представената информация и узнаха
подробности за кандидатстването, условията и
начините за реализация на
проектните си намерения.
В конференцията взеха
участие над 50 представители на местната общност от общините Главиница и Ситово - членове на
Общото събрание на СНЦ

„Местна инициативна група
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, в т.ч.
на Управителният съвет;
потенциални бенефициенти
с проектни предложения;
представители на Община
Главиница и Община Ситово, кметства, читалища и
неправителствени организации; земеделски производители, микропредприятия,
малки и средни предприятия
от преработвателната
промишленост; граждани

- представители на местната общност.
Стратегията за Водено
от общностите местно
развитие за територията
на общините Главиница и
Ситово се изпълнява от
СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“
по споразумение РД-50-34
от 20.04.2018г. с Управляващите органи на ПРСР,
на ОПРЧР и на ОПНОИР, за
прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в
рамките на стратегии за
водено от общностите
местно развитие” на мярка
19 „Водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие на
селските райони за периода
2014-2020 г.
За допълнителна информация можете да се обръщате към екипа на СНЦ
„МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“
на адрес:
гр. Главиница, обл.Силистра, ул. „Дунав” 13а,
тел: 0884 459 599, факс:
08636 2258,
e-mail: mig_glavinitsa_
sitovo@abv.bg

Тутракански полицаи задържаха мъж,
предложил им подкуп
С

лужители на РУТутракан задържаха 44-годишен мъж,
предложил им подкуп. На
19 юни около 16:50 часа в
района на Антимовското
ханче край Тутракан в
хода на специализирана

полицейска операция по
безопасност на движението униформените подали знак за спиране към
водача на лек автомобил
„Фолскваген“, движещ се
без включени светлини.
За да избегне санкцията

за допуснатото нарушение, 44-годишният шофьор
заедно с документите си
подал на служителите
банкнота от 50 евро.
Полицаите задържали
мъжа и уведомили за случая дежурната част на

районното управление.
Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието, а водачът
бил задържан за срок до
24 часа.
По случая е образувано
бързо производство. “ТГ”

Затвор и солени глоби за бракониерите
лужителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)
вече имат право да задържат
нарушители при установяване на
незаконно деяние. Освен това,
бракониерството вече се счита за
криминално престъпление и ще се
наказва с лишаване от свобода.
Това стана възможно, след като
народните представители приеха
окончателно промените в Закона
за рибарството и аквакултурите.
Служителите ще могат да използ-

С

ват физическа сила и помощни
средства, записващи и заснемащи технически средства. Новите
правомощия ще бъдат разписани
от министъра на земеделието,
храните и горите.
Промените въвеждат забрана
за риболов с мрежени уреди, а
също забрана за тяхната продажба,
пренасяне и превозване без валидно разрешително за стопански
риболов. Забранени са и уредите
за електроулов, освен за научноизследователски цели. Глобата ще

бъде от 2000 до 3000 лв. Според
новите промени лице, уловът чрез
взривни вещества ще се наказва с
лишаване от свобода до 1 година и
глоба от 10 000 до 15 000 лева или
с пробация. За улов на забранен
вид риба с електрически ток без
разрешително или в забранени
места наказанието ще бъде лишаване от свобода до 6 месеца и
глоба от 5000 до 10 000 лв. или с
пробация. Когато престъпленията
са извършени от две или повече
лица в съучастие със служител на

ИАРА или незаконният улов е в голям размер, наказанието ще бъде
от 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба от 15 000 до 20 000 лв.
Според промените, желаещите да
се сдобият с билет за любителски
риболов, ще попълват декларация,
че познават изискванията на нормативната уредба, приложима за
любителския риболов.
Промените в Наказателния
кодекс трябва да влязат в сила от
31 юли 2018 г.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 25 юни 2018 г.
2 оператор, производствена линия – средно образование
1 технически секретар – средно образование, английски език – писмено, работа с компютър
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
2 продавачи консултанти – без изискване за заемане
1 общ работник – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.
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Заради установена Африканска чума по свинете

Извънредно заседание на Епизоотичната
комисия на Община Главиница
Н
а 18 юни т. г., на
основание Заповед
на Кмета на община
Главиница - Неждет Джевдет, се проведе извънредно
заседание на Общинската
епизоотичната комисия /
ЕК/, във връзка със Заповед на Областния управител на област Силистра
за незабавно свикване на
общинските епизоотични
комисии, поради констатирани огнища на болестта
Африканска чума по свинете (АЧС) в района на гр.
Тулча, Република Румъния.
Д-р Ценко Вълчев – главен
инспектор „ЗЖ” в Областна
дирекция по безопасност
на храните - гр. Силистра,
информира членовете на
Епизоотичната комисия
за откритото огнище на
болестта АЧС в района
на румънския град Тулча.
Стана ясно, че болестта не
е опасна за хората, но те
могат да я пренасят чрез
заразени дрехи и обувки,
при контакт със заразено
животно. Няма ваксина
за АЧС, болестта не се
лекува. Разпространява се
при контакт между здра-

ви и болни животни /диви
прасета, др. животни и
птици/ или при хранене
с отпадъци, съдържащи
заразено месо. Поради близостта на огнището с
територията на област
Силистра е необходимо да
се предприемат мерки за
идентифициране на свинете по населени места и
да се засилят мерките за
биосигурност във всички

свиневъдни обекти. При
установяване на заболяването АЧС - всички животни
ще бъдат конфискувани от
свиневъдния обект и умъртвени, а собствениците на
неидентифицирани животни /без ушна марка и регистрация в информационната
система на БАБХ/ няма да
бъдат компенсирани от
държавата за понесените
финансови загуби.

След обсъждане на ситуацията, членовете на ЕК
на Община Главиница се
обединиха около следните
решения:
- Да се извърши инвентаризация на всички свиневъдни обекти на територията
на общината, ферма тип
„заден двор”.
- Да се публикува информация на сайта на общината и да се поставят
информационни материали
на табла пред кметствата
за информация на населението.
- Да се засилят всички
задължителни мерки за биосигурност за всички категории свиневъдни обекти.
- Собствениците на свине, отглеждащи ги в личните си стопанства, ловците и служителите на
държавните горски и ловни
стопанства, незабавно да
уведомяват ветеринарния
лекар, регистриран на територията на общината,
при смърт на домашни или
диви свине или Областната
дирекция по безопасност на
храните - гр. Силистра.

ци, Долж, Олт, Телеорман,
Гюргево, Кълъраш и Констанца (Румъния) и Видин,
Монтана, Враца, Плевен,
Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич (България).
В рамките на проекта бе
разработена интерактивна онлайн GIS платформа
в услуга туристическите
обекти и услуги от региона.
Тя визуализира обектите
чрез видео и снимки, позволява маршрутизиране на
туристически пътувания и
извършаване на резервации
за настаняване в близост
до обектите.
Платформата има своя
мобилна версия за Андроид
и iPhone.Материалите – галерията със снимки и видео

клиповете за обектите,
включени в платформата от
територията на България
(www.impact-tour.eu/obekti/
obekti-v-bulgaria/?lang=bg),
може да бъдат ползвани
безплатно при рекламиране
на туризма в област Силистра.
Става дума за Биосферен
парк и Природо-научен музей
в село Сребърна, РИМ в
град Силистра, древно селище „Дуросторум-Дръстър“
в град Силистра, Римска
гробница в град Силистра,
Крепост „Меджиди табия“
в град Силистра, Музей на
дунавския риболов и лодкостроенето в град Тутракан,
Мемориален комплекс „Военна гробница“ в село Шу-

менци в община Тутракан,
Римска крепост и пътна
станция „Трансмариска“ в
град Тутракан.
Проект „Интегрирана Мултимедийна Платформа за
Активни Култура и Туризъм ИМПАКТ” се осъществява по
Приоритетна Ос 2 - „Зелен
регион“, Специфична цел 2.1.
- „Подобряване на опазването
и устойчивото използване
на природното наследство,
ресурсите и културното
наследство“ на Програма
INTERREG V-A Румъния България. Програмата е финансирана от Европейския
Съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие и
съфинансирана от Румъния и
България.
“ТГ”

Танцов център "Ритъм" с награда в Охрид
от стр. 1
ръководител и хореограф Димитър Джамрия“, с подкрепата на
базов. Самодейната
Посолството на Републиформация е част от
ка България в Република
Общински център за
Македония, Нов Български
извънучилищни дейуниверситет и Сдружениности в Тутракан.
ето "Македонско-БългарИзпълненията на
ско приятелство".
тутраканските танТържественото открицьори са спечелили
ване на Дните се състоя
сърцата на публикана 21 юни на лятната
та, която дълго ги е
сцена Долни Сарай.
аплодирала, радвайки
"Обединението, а не
се на таланта им.
раздялата е правилният
"Спечелихме една
начин за културно развиот двете най-големи
тие на двете държави.
награди - за най-доФолклорът, народната
бро представяне на
традиция и култура обеДобруджанската фолдиняват хората, отбеляза
клорна област, сподев речта си при откриванели един от участниство".
то на събитието Столе
Сред българските учас- ците - Габриел Петров.
Велков, председател на
И
за
най-стилен танцьор
Сдружението "Македон- тници бе Танцов център
също взехме наградата ско-Българско приятел- "Ритъм" с художествен

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 7-МИ КЛАС
На 26 юни изтече срокът за подаване на документи за участие в приема на ученици след 7-ми клас в
неспециализираните училища за учебната 2018-2019
година. Екипи на двете средни училища в Тутракан
- СУ "Христо Ботев" и СУ "Йордан Йовков", приемаха
документите на кандидатите в залата на Общинския
съвет.
Обявяването на списъците с приетите ученици на
първи етап на класиране трябва да се осъществи до
3 юли вкл. Записването на приетите ученици или подаване на заявление за второ класиране е в периода
от 4 до 6 юли вкл. Обявяването на класирането във
втория етап е до 12 юли, а подаването на документи
за участие в третия етап на класиране е от 20 до
27 юли.
САМОДЕЙЦИТЕ-ТЕАТРАЛИ УЧАСТВАХА
В НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ

“ТГ”

Интернет платформа представя 9 туристически
обекти в общините Силистра и Тутракан
У

спешното стартира www.impact-tour.
eu – интегрираната
мултимедийна платформа
за активна култура и туризъм „Impact-tour”, популяризираща трансграничния
регион Румъния-България
като туристическа дестинация чрез иновативни
ИТ решения, насочени към
преодоляване на сезонния
характер на туризма в цялата трансгранична зона и за
по-устойчиво и рационално
използване на културните,
природните и историческите ресурси.
Проектът обхваща областите от Програмата
INTERREG V-A Румъния –
България, а именно Мехедин-

НОВИНИ

спечели я нашият колега
Недялко Тодоров".
Покана за участие във
фолклорен фестивал в
Италия е другото доказателство за отличното
представяне на Танцов
център "Ритъм".
Участници в програмата бяха също фолклорни
ансамбли и фолклорни
певчески и танцови групи,
хорове, клубове за народни
танци и групи за стари
градски песни от България. Те взеха участие и в
съвместни събития, освен
официалното откриване
- екскурзии до историческите и културни забележителности на град Охрид, концертна програма,
вечер на приятелството.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Театрален състав "Борис Илиев" при НЧ "Н.Й.Вапцаров"
участва на 6 и 7 юни в Национален фестивал на любителските театри - Нова Загора 2018
Тутраканските актьори с ръководител Петьо
Стойчев получиха похвала от журито за избора на
творбата - "Опечалената фамилия" на Бранислав Нушич, която разглежда актуални и днес за Балканския
регион фамилни проблеми и е сложна за представяне.
Високо оценка получиха всички актьори, защото са
предали душевност на ролите си, избягали са шаблона
на стандартното изиграване и всеки от тях е доразвил героя си. Впечатление е направило също така,
че Театралният състав е много млад за разлика от
повечето представили се.
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ВЪВЕЖДА НОВА УСЛУГА
„Български пощи“ ЕАД въвежда нова услуга - „Сключване на застраховка гражданска отговорност“ към
Лев Инс АД.
С цел разнообразяване на предлаганите от дружеството услуги, в около 280 пощенски станции в цялата страна, ще може да се сключва задължителната
застраховка гражданска отговорност на водачите
на МПС и да се приемат плащания по вече сключени
застраховки.
По желание на клиентите, застраховка може да се
сключи с еднократно или разсрочено плащане. В пощенските станции могат да се приемат и плащания
по разсрочени полици на Лев Инс АД, сключени в други
обекти.
Списък на ПС, в които се изпълнява услугата, можете да намерите на сайта на „Български пощи“ ЕАД.
"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРОДЪЛЖАВА
ПРОВЕРКИТЕ НА ПЪТЯ
Седем водачи, шофирали, без да притежават свидетелства за управление на МПС, са засечени при
проверки на пътна полиция в периода 18-24 юни 2018
г. в Силистренска област. Общият брой установени
нарушения е 668. Съставени са 53 акта и са наложени
512 глоби по фиш. Издадени са 257 електронни фиша.
Заловени са петима, седнали зад волана след употреба на алкохол, като в един от случаите с над 1.2
промила алкохолно съдържание. Един водач е шофирал
без заплатена винетна такса.
За допуснати нарушения са прекратени регистрациите на 8 моторни превозни средства.
През периода 18-24 юни 2018 г. в Силистренска
област са регистрирани 2 пътнотранспортни произшествия с двама пострадали граждани.
ФУТБОЛ
Детски футболен отбор от Тутракан представя
града във футболния турнир "Inﬁnity Football", който е
част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за
толерантност "Аз съм тук и мога да ти бъда приятел"
през 2018 г. Той се провежда за четвърта поредна
година в периода 26 юни - 1 юли в гр. Балчик.
Събитието се реализира под патронажа на кмета
на община Балчик - Николай Ангелов, в подкрепа на активното социално включване и възможностите за привличане на повече хора към каузата за толерантност.
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Нови победи на
Дамян Лазаров и
Денислав Маринов

ДВГ "Слънчева усмивка" отново
показа класа и завоюва първо
място в ХVII-я Международен
детски фестивал „Слънце, радост,
красота” - Несебър 2018. Малките
таланти се обучават в ОЦИД-

Тутракан и техен ръководител
е музикалният педагог Доротея
Бальовска.
Фестивалът „Слънце, радост,
красота” се провежда под патронажа на Кмета на град Несебър и

в него участват творчески колективи и изпълнители от България
и други страни.
Организатори на престижното
музикално събитие са Община Несебър, Общински детски комплекс

- Несебър, Национален дворец
на децата - София и “ Слънчев
бряг “ АД.
В дните на фестивала история
и съвременност своеобразно се
съчетават.

Новочерненки покориха
гръцките ценители на фолклора!
новочерненки бяха наградени с
плакет. Те се представиха в две
концертни програми - в Олимпик
Бийч и Паралия, а освен с песни
и танци, очароваха организаторите и с жеста да им поднесат
добруджанска пита. Заедно с тях,
в национални носии, във фол-

- Паралия, новочерненки събраха аплодисментите на гръцката
публика, която с любопитство ги
гледа и слуша и им се радва от
сърце. В Международния фестивал
за музика и танци "Music & Sea"
участваха състави от Словения и
Полша, а България бе представена
от Нова Черна, Благоевград, Ловеч
и Троян.
Целта на събитието е в началото клорните шествия по курортните
улици участваха и двама радетели
на българщината от с. Шуменци кметът Калина Михайлова и отец
Михаил Михайлов.
В дните на фестивала участниците се запознаха с някои от културно-историческите и природни
забележителности на района посетиха манастирския комплекс
Метеора, а в гр.Солун - църквата
"Св.Димитър" и Бялата кула. Любопитен бе и круизът с пиратски
кораб.
Специални Поздравителни адреси от НЧ "Васил Йорданов" бяха
връчени на хореографа Елена Атанасова - за отличната съвместна
работа, на Цветанка Стоянова - за
народни песни "Черненка" водена на летния туристически сезон в съдействието при намиране на
Паралия да бъде създадена атракот Пепа Христова.
В Солунския залив, в попу- ция, която ще запознае гостите
лярния курорт на Егейско море и туристите с фолклора на различни държави.
Идеята на организаторите е популяризиране на
традиционните
народни изкуства
чрез огромните
възможности на
туризма.
Фестивалът
"Music & Sea" не
е с конкурсен
характер, а за
своето достойно представяне
Калина ГРЪНЧАРОВА
антеон, Олимп, Зевс, Аполон, Хубавата Елена... Това
са първите асоциации щом
чуем името на съседна Гърция.
Там, по гръцките земи, своето
певческо и танцово изкуство показаха самодейките на НЧ "Васил
Йорданов" в с. Нова Черна - Клуб за
народни хора "Търчила" с ръководител Елена Атанасова и Група за

П

спонсори за новите костюми на
групата, за спонсорство - на Марвисоки постижения на
гарита Кирякова. Ръководството
ученици от СУ "Йордан
на културната институция изказа
Йовков" завършва настосвоята благодарност и на всички
фирми и физически лица, които ящата учебна година. Преди дни се
помагат за развитието на самодей- състоя награждаването на победителите от Националния конкурс "Не
ността в селото.
се гаси туй, що не гасне", в което
седмокласникът Дамян Лазаров
спечели две от наградите - първо
място за стихотворение и второ
място за мултимедийна презентация. В Международния конкурс
"Заедно в 21 век", организиран от
фондация „Устойчиво развитие за
България“, Дамян Лазаров спечели
първото място за мултимедийна

С

ȾɚɦɹɧɢȾɟɧɢɫɥɚɜ
ɫɧɚɝɪɚɞɢɬɟɫɢɜ
Ɋɭɫɤɢɹɤɭɥɬɭɪɟɧ
ɰɟɧɬɴɪɜɋɨɮɢɹ

презентация във възрастовата
група 5-7 клас, а десетокласникът
Денислав Маринов също първо
място за презентация, но в по-голямата възрастова група 9-12 клас.
Награждаването на призьорите
бе на 26 юни в Руския културно-информационен център в столицата.
Целта на конкурса е да стимулира и популяризира знанията и
творчеството на децата и учениците върху историята и събитията
в българо-руските отношения,
руския език и култура.
И двете състезания са включени в
националния календар на МОН. “ТГ”

Награда за Алпер

Ⱥɥɩɟɪɫɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɤɚɬɚ
ɊɚɞɤɚɋɌȿɎȺɇɈȼȺ

ченикът Алпер Шадат
от село Нова Черна
бе отличен с Грамота
за успешно представяне
в областта на изобразителното изкуство на Тринадесетия конкурс "Звезди
обсипят свода небесен"
организиран от Народно
читалище "Христо Ботев 1917 г." в София.

У

Творбата на Алпер е по
стихотворението на Иван
Вазов "Радецки", което е
посветено на слизането на
четата на Христо Ботев
на българския бряг през
1876 г.
Малкият ученик е редовен
читател и в новочерненската читалищна библиотека.
“ТГ”
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Тутракан отново бе Столица на кайсията
уникалните тоалети с етно мотиви,
на Модна къща „Елена Христова”
от гр. Русе.
Над 50 бяха участниците в различните конкурси - „Най-добър
кайсиев плод”, „Най-вкусно сладко
от кайсии”, „Най-добра кайсиева
ракия” и Най-вкусен кайсиев
сладкиш".

по аромат, вкус и зрително усещане, кайсиевите сладкиши - по
вкус, оригиналност и аранжировка, а сладкото от кайсии - по
вкус, цвят, визия, оригиналност и
аранжиране.
Комисиите в конкурсите за
кайсиева ракия, сладко от кайсии
и кайсиев сладкиш, се предсе-

КОНКУРС „НАЙ-ВКУСЕН КАЙСИЕВ СЛАДКИШ”
1-во място: ЦНСТ „Мечта” – гр. Тутракан
2-ро място: НЧ „Възраждане – 1940” – с. Старо село
3-то място: Теодора Дойнова

КОНКУРС „НАЙ-ДОБЪР КАЙСИЕВ ПЛОД”
1-во място: Ивелин Спасов
2-ро място: Радка Георгиева
3-то място: Величка Иванова
Специална награда за най-едър плод:
Радка Георгиева

КОНКУРС „НАЙ-ДОБРА КАЙСИЕВА РАКИЯ”
1-во място: Георги Димитров
2-ро място: Любен Николов
3-то място: Георги Георгиев
сяка година в края на
месец юни и началото на
месец юли, Тутракан се
превръща в Столица на кайсията.
За петнадесети поред път, на 22
юни, в Тутракан се проведе Празник на кайсията, който по традиция
се организира от Община Тутракан,
Дирекция "Хуманитарни дейности"

В

отглеждането на вкусния плод е
поминък на много хора от десетилетия. В общината има регистрирани 117 земеделски производители,
които се издържат с овощарство.
Различни конкурси, активности
и забавления за децата, концертна
В конкурса за „Най-добър кайсипрограма и много награди, предложиха и тази година организаторите ев плод” критериите, по които оценяваше комисията, председателствана от агронома Милен Филипов
бяха вкус, сладост, плътност и вид.
Кайсиевата ракия се оценяваше

КОНКУРС „НАЙ-ВКУСНО СЛАДКО ОТ КАЙСИИ”
1-во място: Гинка Стоянова
2-ро място: Елена Викторова
3-то място: Петранка Генова
дателстваха от Никола Николов,
Русина Валентинова - майстор
готвач и Антоанета Чорбаджиева
- технолог.
Атракцията на празника бяха
Радка Неделчева и Надежда Тор-

лакова, които приготвяха кайсиево
сладко и приканваха всички да
го опитат с лозунга: „Тук при нас
се спрете, сладко от кайсийки си
хапнете”.
Много бяха изненадите и за наймалките. Аниматори се погрижиха
за доброто настроение на децата,
а в края на празника всички полу-

и Общински център за извънучи- на събитието, за всички жители и
лищни дейности.
гости на града.
Празникът на кайсията е траПразникът тази година започна
диционен за Тутракан, където с ревю, на което бяха представени

В ранни зори - на Еньовден!

Отличия за млади Заключителна проява
творци от с. Зафирово по проект "Твоят час"

илки, изгрев, "трептенето" на слънцето, мълчана
вода и наричания - това е
Еньовден!
И тази година, в ранни зори на
поляните край селата Шуменци,
Варненци и Старо село бе спазена
християнската традиция за празника Еньовден.
В с.Шуменци бе спазена традицията и отец Михаил извърши
водосвет за празника.
"Брахме билки, играхме хоро
боси в тревата, пихме билков чай,

ɢɜɴɜȼɚɪɧɟɧɰɢ

а 13 юни т.г. се проведе
съвместна заключителната проява "Да покажем
какво знаем и можем в края на
проекта”, в която участваха ученици от групата за извънкласна
дейност по интереси „Пътешествие
в света на науката“ и ученици от
групата за преодоляване на обучителни затруднения „Математиката
- лесна и интересна". Проявата
включваше състезание в три кръга,
в което учениците трябваше освен
знания по предметите от цикъла
ПНЕ и математика да покажат
логическа мисъл и работа в екип.
Състезанието премина в позитивен тон, с много смях и разсъждения, както от състезателите,
така и от публиката. Участниците
изразиха съжаление от приключване на работата на групите, но и
нетърпение във връзка с наближа-

Н

ɇɚȿɧɶɨɜɞɟɧɜ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ

Б

прескачахме огън, минахме под
еньовски венец, сподели кметът на
селото Калина Михайлова. Измихме
си лицата с мълчана вода, престояла през нощта под звездите. Всеки
си отнесе в къщи еньова китка от
няколко вида билки, набрани и
свити от млади самодейки, начело
с читалищния секретар Галина Иванова. С невероятна мистика беше
съпътстван този празник. Оказа се,
че фотоапаратите и телефоните за
снимане блокираха и не можаха
“ТГ”
направят снимки."

чиха и своите подаръци.
Сцената на празника бе изпълнена с невероятните изпълнения
на децата от ДВГ „Слънчева усмивка” - ОЦИД, ВГ „Щурче” - НЧ
„Н. Й. Вапцаров” и танцьорите
от НЧ „Възраждане - 1940” от с.
Старо село.

а участие в конкурса
„Приказен свят”, организиран от Община Берковица и НЧ „Иван Вазов-1872 г.”,
децата от Школата по изобразително изкуство и керамика при
НЧ „Христо Ботев - 1901 г.” в с.
Зафирово изпратиха пет рисунки. Бяха илюстрирани приказките „Бременските музиканти”,
„Белоснежка и Червенорозка”,
„Пепеляшка”, „Златната гъска”
и „Рапунцел” по Братя Грим.
Илюстрацията на „Бременските музиканти” илюстрирана
от Преслав Петров – 11 г., бе
класирана на трето място във

З

втора възрастова група, за което
той получи диплом, предметна
награда и статуетка.
С грамоти за отлично представяне бяха удостоени и Селин
Назми Бирджан – 10 г., Преслава
Стелианова Костадинова – 7 г.,
Емилия Еленова Демирова – 8 г.
и Емил Нурятинов Кямилов – 9 г.
Десетгодишната Селин Назми Бирджан участва в Националния конкурс „Вълшебният
свят на Ангел Каралийчев” в
гр. София. Тя бе отличена с
поощрителна награда и получи
грамота и книга.
Лорета СТАНЕВА

ващата ваканция.
Участниците в събитието изразиха благодарност за предоставената им възможност, за положените труд и усилия, и изразиха
очакване, че и следващата учебна
година ще имат възможност за
включване в дейности, които
да подпомагат постиженията и
самочувствието им. Извънкласните занимания на учениците се
финансират от ЕСФ и ОП НОИР по
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на
учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания,
умения и компетентности (ТВОЯТ
ЧАС) - фаза I“. Домакин на проявата беше НЧ“Христо Ботев - 1901
г“, с. Зафирово.
Светла ИЛИЕВА
Соня ПЕТКОВА

6

ОБЩНОСТ

Забавна астрология

Рак
Ето идва зодията Рак. Идва, идва, но
все не идва, защото върви назад. Но въпреки, че върви назад, е все напред. Ама,
че работа! Иди че разбери. Рачешка работа! Обаче да
си кажем честно е хубав човек. Може да вдъхнови за
едно стихотворение.
Ракът се движи напред и назад,
плува спокойно в реката.
Гледа с усмивка целия свят,
свирка мелодия страшно позната.
Красив и чаровен, с овално лице
той на луната прилича.
От нощни лъчи преде влаканце.
Земята красиво облича.
Той крие в душата си ярост и бяс,
забрава и лунна полуда.
Ала наяве прилича на княз
и вкарва ни в кротка заблуда.
Той трупа блага и запаси безспир.
Любов и мечти все събира.
Още и още той става факир
устата му лапа не спира.
Да, Ракът е непостоянно същество.
Недоверчив е към всичко
Но има сърце отзивчиво, добро.
Да кажем, спокойна душичка.
Това е той - със своите положителни и отрицателни
качества. Но като лятото е топъл и добър. Иска ми
се да съм Рак!
Астрологът

щура въпросителница
1. Защо в Париж буквата „М” на името на Макдоналдс не е в жълто, а в бяло?
а/ не се знае
б/ френска приумица
в/ властите решили, че жълтият цвят е безвкусен
2. Какво се намирало на мястото на Бъкингамския
дворец преди да бъде построен?
а/ парк; б/ пустош; в/ бордей
3. Кой е най-скъпият град в света?
а/ Париж; б/ Лондон; в/ Осло
4. Кой град се превежда като „Градът на ангелите”?
а/ София; б/ Ню Йорк; в/ Банкок
5. Къде е най-дългата пътна мрежа в света?
а/ в Ню Йорк; б/ във Виена; в/ в Токио
6. Къде има най-много автомобили Ролс Ройс на
глава от населението?
а/ в Пекин
б/ в Москва
в/ в Хонконг
7. Къде е най-високият процент на престъпност?
а/ във Ватикана
б/ в Конго
в/ в Берлин
8. Къде е най-големият замък на света?
а/ във Варшава
б/ в Будапеща
в/ в Уиндзор
9. Къде французите отварят за пръв път магазин
за горещ шоколад?
а/ в Лондон
б/ в Лион
в/ в Париж
10. Каква била закуската в средновековна Англия?
а/ бира
б/ вурст
в/ хляб

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

ОБЯВЛЕНИЕ

20 -24 септември 2018 г.

№30/20.06.2018 год.

Албания и Македония - късчета история

Община Тутракан на основание чл.128, ал. 3 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е
изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План
за регулация и застрояване /ИПРЗ/, засягащ поземлен
имот с идентификатор 73496.501.3832 и 73496.501.3480
(73496.501.3832) по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр.София; в кв.56 от План за улична регулация на гр.
Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на
Общински съвет гр. Тутракан и за УПИ ХII-1877, 1956,
1957, 3480 и 3584 в кв.56 от План за улична регулация
на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006
год. на Общински съвет гр. Тутракан.
Проектът е изработен по искане и за сметка на
възложителя: И.К.Б. - гр.София, в качеството си на
собственик на поземлени имоти с идентификатор
73496.501.3482 и 73496.501.3481 (73496.501.3832) по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София.
С проекта за поземлен имот с идентификатор
73496.501.3832 е предвидено да се отреди УПИ III-3832,
кв.56, като регулационните линии са поставени в
съответствие със съществуващите граници на поземленият имот. Лице на новообразуваният УПИ се
осигурява чрез ново-проектирана улица, която преминава през УПИ ХII-1877, 1956, 1957, 3480 и 3584 в кв.56
и стига до улица с о.т. 271-23-24 (ул.”Силистра”) от
одобрената улична регулация.
Съществуващият УПИ ХII, отреден за „Комплексно застрояване” (жил. блок – „Славян-ка” с идентификатор:
73496.501.3480.2; жил.бл. „Истър” с идентификатор:
73496.501.3480.1; сграда - търговска с идентификатор: 73496.501.3480.3 и сграда с идентификатор:
73496.501.3480.4) се изменя като се разделя на следните самостоятелни части:
- УПИ ХII - „Комплексно застрояване” с площ от 4
745 кв.м.;
- нова улица, която да осигури транспортен достъп
до нов УПИ III-3832, кв.56;
- нов УПИ IV, който се отрежда за паркинг
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработеният проект,
както и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация.
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
№27/13.06.2018 год.

Отговори от миналия брой: 1-В, 2-В, 3-В, 4-В, 5-В,
6-В, 7-В, 8-В, 9-В, 10-В,

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване на План
за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор
73496.501.832 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София,
нов УПИ II-832 в кв.95 от План за улична регулация на
гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на
Общински съвет гр.Тутракан на с възложител Георги
Георгиев Вълков, собственик на имота.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработеният проект,
както и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация.

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№29/18.06.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е издадена Заповед №РД-04-809/18.06.2018 г.
на Кмета на Община Тутракан с която се разрешава
да се изработи проект: Подробен устройствен план /
ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ в обхват
на поземлени имоти с идентификатор 73496. 501. 3652
и идентификатор 73496. 501. 2026 по Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр.София, в кв.34 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
№ 327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан,
като се запазва одобрената уличната регулация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

28.06-4.07.2018 г.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№28/18.06.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е издадена Заповед №РД-04-808/18.06.2018 г.
на Кмета на Община Тутракан с която се разрешава
да се изработи проект: Подробен устройствен план /
ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват
на УПИ I-583,УПИ IХ-583 и УПИVIII-580, 583 в кв.47 от
действащия ЗРП на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед
№324/22.08.1990 год. на Общински съвет Тутракан,
като се запазва одобрената улична регулация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Програма
1-2 ден - Отпътуване от Тутракан в 23:30 ч. за София. Преминаване на ГКПП Гюешево и продължаваме към Скопие. Престой в
Скопие /около 1.30 ч./ с кратка обиколка: старата Скопска чаршия,
Каменният мост и площад "Македония" с новоизградените паметници, част от проекта „Скопие 2014". Възможност за обяд.
Отпътуване за Охрид - град, съчетал в себе си вековна история,
блестящ със своята перла - Охридското езеро. Свободно време или
туристическа програма в Охрид по желание: пешеходна обиколка
на стария град Охрид и рибарския площад. Самуиловата крепост,
Църквата „Свети Климент“; църквата „Свети Панталеймон“, където
се съхраняват мощите на Св. Климент; църквата "Св.Богородица
Перивлепта" - паметник на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и градската чаршия. Настаняване в хотела.
Вечеря. Нощувка.
3 ден - Охрид - Тирана - Круя - Дуръс
Закуска. Около 08:30 ч. отпътуване за Тирана - столицата на Албания, културен и индустриален център на страната, градът съчетава
в себе си едновременно съвременна архитектура и забележителни
исторически паметници. Автобусна и пешеходна разходка из
площад Скендербег - сърцето на града. Разглеждане на паметника
на националния герой на Албания Скендербег, Джамията на Етем
бей, Часовниковата кула - символ на града, Двореца на културата
и Националния исторически музей.
Свободно време в Тирана. Около 14:00 ч. отпътуване за Круя крепостен град, чието име означава "пролет". Тук е роден и националният герой на Албания - Скендербег. През XIII век в най-високата
част на крепостта е бил построен замък. През XV век Круя, под
лидерството на Скeндербег, става символ на съпротивата срещу
турците. Крепостта остава единственото непревзето от османците
място на Балканите и едва след смъртта на Скендербег защитниците
й слагат оръжие. Свободно време за разглеждане на Националния
музей на Скендерберг, етнографския музей и крепостния замък.
Отпътуване за Дуръс. Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка.
4 ден Дуръс -Тирана – Круя – Дуръс
Закуска. Свободно време в Дуръс или по желание - целодневна
екскурзия до Берат - с доплащане 30 лв. на човек (цената включва
транспорт с автобус и обиколка на Берат с екскурзовод на български, входни такси не са включени в тази цена; екскурзията
се осъществява при минимум 20 човека и се заявява и заплаща
в България, а не на място). Отпътуване за Берат (около 110 км).
Берат е известен като градът с хилядите прозорци. Историческият
му център е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство. Градът има 2400 години история. Населението е около 40 000
души, част от които са християни с български корени. До ХI век той
е един от центровете на обширната българска област Кутмичевица.
Разглеждане на Берат: цитаделата, средновековните православни
църкви, националния музей на иконописеца Онуфрий Аргитис, един
от най-известните зографи в Албания. Разходка из живописните
улички на града.
Около 15:00 ч. отпътуване за Дуръс. Туристическа обиколка на
Дуръс известен в българската история с името Драч. Дуръс е найстарият град в Албания и най-голямото пристанище в страната,
разположен на брега на Адриатическо море. Градът е известен с
амфитеатъра на император Адриан - най-големият античен амфитеатър на Балканския полуостров. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
5 Ден - Отпътуване с престой за обяд в Струга - разположена от
северната страна на Охридското езеро, на двата бряга на р. Черни
Дрин. Старото име на Струга е било Енхалон, което означава "змиорка". Охридската змиорка започва миграцията си именно от гр. Струга
към Саргасово море. Днешното име на града е със славянски корен
и означава "място за улов на риба". Славяните наричали местата за
риболов - струги. Отпътуване за България около 14:00 ч. Пристигане
в Тутракан късно през нощта.
Цена: 299 лв.
Пакетната цена включва: - Транспорт с лицензиран автобус за
международни превози, пътни и гранични такси
- 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел в Охрид
- 2 нощувки със закуски и вечери в хотел 2 или 3 звезди в
района на Дуръс
- Екскурзоводско обслужване
- Медицинска застраховка
- Кратка програма в Скопие около 1 ч.30 мин.- 2 ч. и пешеходна
разходка в Охрид
- Обиколки на Тирана и Круя
Пакетната цена НЕ включва:
- Екскурзия до град-музей Берат - 30 лева
- входните такси за посещаваните туристически обекти по
програмата: Круя: Музеят на Скендербег - 200 албански леки / | 3
лв./, Етнографският музей в Круя - 300 албански леки /| 4,50 лв./
Берат: Музей на Онуфри - 200 албански леки / | 3 лв./, Крепостта
в Берат - 100 албански леки /| 1,50 лв./
Дуръс: Амфитеатъра в Дуръс - 400 албански леки /| 6 лв./;
Охрид: църквата "Св. Богородица Перивлепта" (100 MKD), Самуиловата крепост - 30 МКD
- Разходи от личен характер
Забележка: Входните такси се заплащат в албански леки и македонски денари на място! Препоръчителна е смяната на валута
от България.
Ориентировъчен валутен курс: 1 лв. около 70 АLL албански лек,
1 лв. около 30 MKD македонски денари
Необходими документи - международен паспорт или лична карта
Записвания: Анастасия Якова, тел. 0866 65890,
0895 425 453
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ОБЩНОСТ

28.06-4.07.2018 г.

"ФААК България" ЕАД

ОБЩИНА ТУТРАКАН

търси да назначи

ЗАПОВЕД
№РД-04-855/25.06.2018 г.

“Контрольор, качество“
Основни задължения:
- Осъществява входящ контрол върху качеството на всички суровини и материали.
- Контролира правилното съхраняване и използване на материалните запаси.
- Следи за поява на рекламации в производството и др.
Необходими компетентности за изпълнение на длъжността:
- Добър английски език - писмено и говоримо;
- Средно образование, Висше образование е предимство;
- Компютърна грамотност;
- Трудовият стаж по специалността е предимство.
Фирмата предлага:
- Трудов договор; Работа в динамична среда; Редовно изплащане на трудовите
възнаграждения; Допълнителни бонуси в зависимост от постигнатите резултати.
Автобиографии се приемат на адрес:
гр. Тутракан, ул. "Ана Вентура" 5А (портал на "Терма"), за Мартина ГЕОРГИЕВА

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 № 604 по протокол № 42 от 31.05.2018 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. Преславци, общ. Тутракан, за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
ʋ









ЗАПОВЕД


№РД-04-856/25.06.2018 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 № 603 по протокол №42 от 31.05.2018 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 срок от 5 /пет/ години, при следните условия:



ʋ

ɉɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬ

ɇɚɱɚɥɧɚɦɟɫɟɱɧɚ Ⱦɟɩɨɡɢɬ
ɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚɥɜ

ɋɬɴɩɤɚ

ɥɜ ɥɜ
ɇɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɚɤɬʋ ɥɜ
ɝɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɤɜɍɉɂ,,ɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɐɚɪɟɜɞɨɥɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫ
Ɂɚɩɨɜɟɞʋɝɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
ɥɜ ɥɜ
ɇɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɚɤɬʋ ɥɜ
ɝɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɤɜɍɉɂ,,,ɫ

ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɐɚɪɟɜɞɨɥɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫ
Ɂɚɩɨɜɟɞʋɝɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
ɇɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɚɤɬʋ ɥɜ
ɥɜ ɥɜ
ɝɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɤɜɍɉɂ,9ɩɨɩɥɚɧɚɧɚ

ɫɐɚɪɟɜɞɨɥɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɝɫɩɥɨɳ
ɨɬɤɜɦ
 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 19.07.2018 год. от 10:00 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 - BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 28.06.2018 г. до
16:00 ч. на 18.07.2018 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;
- декларация за липса на задължения към Общината;
- 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:
- декларация за липса на задължения към Общината;
- 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 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.
7. 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. 5.
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 26.07.2018 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 20.07.2018 г. до 16:00 ч. на 25.07.2018 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 20.07.2018 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: п/п
Д-р Димитър СТЕФАНОВ









ɉɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬ

ɇɚɱɚɥɧɚɦɟɫɟɱɧɚ Ⱦɟɩɨɡɢɬ
ɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚɥɜ

ɋɬɴɩɤɚ

ɇɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɚɤɬʋɝ
ɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɤɜɍɉɂ,,,ɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫ
Ɂɚɩɨɜɟɞʋɝɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
ɇɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɚɤɬʋɝ
ɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɤɜɍɉɂ,9ɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫ
Ɂɚɩɨɜɟɞʋɝɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
ɇɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɚɤɬʋɝ
ɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɤɜɍɉɂ9ɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫ
Ɂɚɩɨɜɟɞʋɝɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
ɇɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɚɤɬʋɝ
ɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɤɜɍɉɂ9,ɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫ
Ɂɚɩɨɜɟɞʋɝɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
ɇɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɚɤɬʋɝ
ɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɤɜɍɉɂ9,,,ɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫ
Ɂɚɩɨɜɟɞʋɝɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
ɇɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɚɤɬʋɝ
ɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɤɜɍɉɂ,;ɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫ
Ɂɚɩɨɜɟɞʋɝɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
ɇɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɚɤɬʋ
ɝɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɤɜɍɉɂ,9ɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫ
Ɂɚɩɨɜɟɞʋɝɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
ɇɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɚɤɬʋ
ɝɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɤɜɍɉɂ;9,,ɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫ
Ɂɚɩɨɜɟɞʋɝɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
ɇɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɚɤɬʋ
ɝɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɤɜɍɉɂ,ɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫ
Ɂɚɩɨɜɟɞʋɝɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
ɇɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫɚɤɬʋ
ɝɡɚɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɤɜɍɉɂ,,ɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪʋɩɨɩɥɚɧɚɧɚɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫ
Ɂɚɩɨɜɟɞʋɝɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
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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 20.07.2018 год. от 10:00 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
- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 28.06.2018 г. до 16.00 ч.
на 19.07.2018 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;
- декларация за липса на задължения към Общината;
- 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:
- декларация за липса на задължения към Общината;
- 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 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.
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 27.07.2018 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
23.07.2018 г. до 16:00 ч. на 26.07.2018 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 23.07.2018 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: п/п
Д-р Димитър СТЕФАНОВ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

28.06-4.07.2018 г.

Читалищните самодейци от Тутракан Урок по биология в библиотеката
с множество награди от конкурси Е
контемпорари. Участие в елитния
форум, в раздел „Музика”, взеха
ВГ „Щурчета” и Елица Камбурова
с ръководител Антония Камбуро-

се изявиха утвърдени състави от
България, Украйна и Русия. Макар
и „новак” на подиума, Групата
получи похвали от специалисти

ɞɧɚ ɨɬ ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɤɴɦ ɇɑ
ÄɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
ɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɢɡɧɟɫɟɧɢ
ɭɪɨɰɢ ɜ ɧɟɣɧɚɬɚ ɱɢɬɚɥɧɹ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɬɟɫɪɟɞɫɬɜɚɩɪɢɞɨɛɢɬɢɫɥɟɞ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɩɪɨɟɤɬɢ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɛɢɛɥɢɨ
ɬɟɤɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɡɚɬɚɤɴɜɜɢɞɞɟɣɧɨɫɬ
ɋɴɳɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚ ɪɚɡɩɨɥɨ
ɠɟɧɢɟɟɰɟɥɢɹɬɤɧɢɠɟɧɮɨɧɞ

ɬɪɭɞɭɩɪɚɠɧɹɜɚɧɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɨɬ ɧɚɲɢɬɟ ɭɱɢɬɟɥɢ ɋɚɦɨ
ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɟ ɞɨɤɨɫɜɚɥ ɩɪɹɤɨ
ɞɨɧɟɝɨɡɧɚɟɤɨɥɤɨɪɚɛɨɬɚɢ
ɭɫɢɥɢɹɫɬɨɹɬɡɚɞɜɫɹɤɨɩɨɫɬɢ
ɠɟɧɢɟɤɨɥɤɨɬɨɢɦɚɥɤɨɞɚɧɢ
ɫɟɫɬɪɭɜɚɬɨɈɧɚɝɥɟɞɹɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɢ
ɧɟɩɪɢɧɭɞɟɧɨɬɨ ɫɴɛɟɫɟɞɜɚɧɟ
ɛɟɡɫɩɨɪɧɨ ɫɴɞɟɣɫɬɜɚɯɚ ɡɚ
ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɭ ɭɱɚɳɢɬɟ ɫɟ ɢ ɪɚɡɱɭɩɢɯɚ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɚɬɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ

ɫɴɛɢɪɚɧɝɪɢɠɥɢɜɨɫɝɨɞɢɧɢɨɬ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɢɬɟɈɬɩɪɢɹɬɧɚ
ɬɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɬɟ
ɭɫɥɨɜɢɹɫɟɜɴɡɩɨɥɡɜɚɚɤɥɚɫ
ɧɚɋɍÄɃɃɨɜɤɨɜ´
ɇɚɸɧɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɬ
ɩɨɛɢɨɥɨɝɢɹɇɢɧɚɆɢɯɨɜɚɢɡ
ɧɟɫɟɧɚɨɫɦɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɭɪɨɤ
ɧɚ ɬɟɦɚ Äɑɨɜɟɲɤɚɬɚ ɤɨɠɚ´
ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɤɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɢɩɨɞɤɪɟɩɟɧɚɨɬɛɢɛ
ɥɢɨɬɟɤɚɪɹɃɨɪɞɚɧɤɚɂɜɚɧɨɜɚ
ɋɴɳɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɟɰɚɬɚ ɛɹɯɚ
ɡɚɩɨɡɧɚɬɢɫɭɫɥɭɝɢɬɟɧɚɧɚɲɚ
ɬɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɢɫɤɨɧɤɪɟɬɧɚɬɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɚɡɚ
ɬɹɯɧɨɬɨɨɛɭɱɟɧɢɟɩɨȻɴɥɝɚɪ
ɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ Ȼɹɯɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɢɢɡɚɩɪɟɞɫɬɨɹ
ɳɢɦɟɫɬɧɢɤɭɥɬɭɪɧɢɫɴɛɢɬɢɹ
ɂɡɤɚɡɜɚɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɧɚ
ɝɠɚ ɇɢɧɚ Ɇɢɯɨɜɚ ɡɚ ɞɨɛɪɨ
ɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɟɞɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɚ
ɨɬɭɱɢɥɢɳɟɬɨɫɪɟɞɚɁɚɦɟɧɟ
ɬɨɜɚ ɛɟɲɟ ɟɞɢɧ ɞɨɩɢɪ ɞɨ
ɜɫɟɨɬɞɚɣɧɢɹɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ

ɭɱɟɛɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚ
Ɍɟɫɬɨɜɟɬɟɤɨɢɬɨɜɤɪɚɹɧɚ
ɭɪɨɤɚ ɩɨɩɴɥɧɢɯɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɢɦ ɞɚɞɨɯɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɢ ɩɪɟ
ɞɢɡɜɢɤɚɯɚɪɚɡɦɢɫɥɢɡɚɬɨɜɚ
ɞɨɤɨɥɤɨɟɡɞɪɚɜɨɫɥɨɜɟɧɬɟɯ
ɧɢɹɬɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɱɢɧɧɚɠɢɜɨɬ
ȼ ɬɪɭɞɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚ ɪɚ
ɛɨɬɚɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɢɜɴɡ
ɩɢɬɚɧɢɟɬɨɧɚɧɚɲɢɬɟɞɟɰɚɧɟ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɨɫɬɚɜɹɦɟɬɚɡɢɡɚɞɚ
ɱɚɫɚɦɨɧɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɬɚɧɚ
ɭɱɢɬɟɥɢɬɟ ɍɫɟɳɚ ɫɟ ɤɨɝɚɬɨ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɚɬɚ ɫɟɦɟɣɧɚ ɫɪɟɞɚ
ɢɦɚ  ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɜɴɪɯɭ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ
Ɋɚɞɜɚɦɟ ɫɟ ɤɨɝɚɬɨ ɬɨɜɚ ɫɟ
ɫɥɭɱɜɚɩɨɱɟɫɬɨ
ɋɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɬɨɫɛɢɛɥɢ
ɨɬɟɤɚɬɚɪɚɛɨɬɚɬɚɜɫɪɟɞɚɛɟɡ
ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɝɪɚɧɢɰɢ
ɦɨɠɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɩɨɞɩɨɦɨɝɧɟ ɢ
ɨɛɨɝɚɬɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚɧɚɲɢɬɟɞɟɰɚɌɹɫɴɞɟɣɫɬɜɚ
ɢɡɚɤɭɥɬɭɪɧɨɬɨɢɦɩɪɢɨɛɳɚ
ɜɚɧɟɤɴɦɦɟɫɬɧɚɬɚɨɛɳɧɨɫɬ
ɃɂȼȺɇɈȼȺȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪ

ɌɎȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬ

рез изминалата седмица
самодейците от НЧ ''Н.Й
Вапцаров'' участваха в две
престижни културни събития - Национален фестивал на народното
творчество ''Сцена по липите'' и

П

получи златен медал, а ВГ "Щурчета" - първо място в категория
Вокално изпълнение. Домакините
и публиката останаха очаровани
и поканиха нашите самодейци да
участват и през следващата година.

ȼȽɓɭɪɱɟɬɚ

ва, а в раздел „Танцово изкуство"
- Школа по съвременни танци с
ръководител Лидия Светославова.
И двете групи бяха създадени едва
миналата есен към тутраканското
читалище.
„Щурчетата” извоюваха престижното 2-ро място, а Елица Камбурова е първа в категория Солово
изпълнение. Така Вокалната група
добави нови отличия в актива
си, а Школата по модерни танци
получи своето „бойно кръщене”,
включвайки се в оспорваната
надпревара при танците, в която

за добре подбрана музика и добре
поставена хореография, както и за
различност и свежест в цялостната
надпревара.
За доброто си представяне
децата получиха като награда
безплатно посещение на Аквапарк,
а в многото забавления, съпътстващи фестивалната програма и
развиващи отборния дух, избраха
единодушно и име на групата „Мечтай смело”.
Лидия СВЕТОСЛАВОВА,
В.и.д Секретар на
НЧ "Н.Й.Вапцаров"

ɒɤɨɥɚɡɚɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɚɧɰɢ

на международния фестивал на
изкуствата ''Утринна звезда''
В Петия национален фолклорен
фестивал "Сцена под липите", който
се проведе в русенското село Николово, тутраканските самодейци
участваха в три раздела. С найголямото отличие - наградата на
Кмета за цялостно представяне,
бяха отличени Танцова формация
"Дунавска младост" - средна и малка група, Вокална група "Щурчета"
и соловото изпълнение на Елица
Камбурова. Отделно малката Ели

От 16 до 22 юни КК "Албена"
домакинства на 23-тия Международен фестивал на изкуствата
„Утринна звезда”, организиран от
Арт Академия „Утринна звезда” и
Секцията на Международния Танцов съвет при UNESCO. Фестивалът
е сред най-мащабните в България
и най-широкоспектърният, защото
обхваща всички видове изкуство, а
танцовото изкуство е представено
във всичките му разновидности - от
характерни танци, през класически
и модерен балет, до хип-хоп и

ȼȽɓɭɪɱɟɬɚ

Мамо,прочети ми!
ƤǗƾǔǂǏǋ
али си спомняте, деца, че
в миналия брой започнах
да ми разказвам за едно
малко зъбче, което не обичало
хигиената. И в резултат на това,
в къщата му дошъл един бацил
на име Двуглавко. Но Зъбатко
си мислел, че той му е приятел
и го приютил в дома си. Вечерта
двамата много се забавлявали, а
на сутринта докато Зъбатко спял,
Двуглавко влязъл в банята. Взел
четката на зъбчето и духнал в
нея. Малки въздушни мехурчета
пълни с отрова полепнали по нея.
Излял в мивката тоалетната вода

Н

и напълнил шишето с нея.
- Хайде ставай! - побутнал той
Зъбатко. - Трябва да си измиеш
зъбите!
- Ох, не ми се мие - прозял се
Зъбатко.
- Какво говориш? Как няма да
си миеш зъбите? Трябва! - лицемерно го побутнал Двуглавко
към банята.
Зъбчето сложило четката в
устата си. Тя му се сторила люта
и гадна. Зъбатко направо се задавил с нея, а Двуглавко тайничко
се изхилил.
- Хайде да играем на една игра!
Бой с кални буци - предложил
Двуглавко.
- Не мисля, че моята приятелка

Рези, ще я хареса - усъмнил се
Зъбатко.
- Зарежи я тази Рези, сега
аз съм ти приятел. Истинските
приятели са за това, да измислят
интересни неща. А интересните
неща са стрелба с прашки по
птичките, валяне в калта, спъване
в локвите.
Зъбатко слушал отначало с
недоверие, после тези игри му се
сторили крайно интересни.
- Какво пък - да играем. С какво
започваме?
- Бой с кални буци.
- Но няма ли да се изцапаме?
- Чистотата, Зъбатко, е лошо
нещо. Даже вредна и опасна.
Слушай мене и голям зъб ще

станеш! - сложил ръка на рамото
му Двуглавко.
И Зъбатко го послушал. Но какво станала после, ще разберете
следващия път.

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 юни - Кирилка НАКОВА, Мед.сестра, ДГ "Полет",
Тутракан
29 юни - Елена ТОМОВА - Секретар на Област Силистра
30 юни - Айтен ВЕХБИ, Център за обществена подкрепа, гр. Тутракан
30 юни - Ерхан МЕХМЕД, Общински съветник, ОбСГлавиница
1 юли - Сезжан НЕДЖИБ, Ст.спец. "АФО", Кметство

Суходол, община Главиница
2 юли - Радослав СТОЯНОВ, Ст.лесничей, ДГС-Тутракан
3 юли - Маргарита ВЛАДЕВА, Директор на ОУ "Св.
Св.Кирил и Методий", с. Нова Черна, община Тутракан
3 юли - Любка АНГЕЛОВА, Домакин клуб, Община
Тутракан
4 юли - Стефка КАПИНЧЕВА, Библиотекар, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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