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Очаквайте Doogie White и
група John Steel на "Огненият Дунав"
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɫɬɢɧɫɤɚɨɝɧɟɧɚɫɟɞɦɢɰɚɩɪɟɞɫɬɨɢɜɤɪɚɹɧɚ
ɦɸɥɢ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɂɚ
ɩɨɪɟɞɟɧ ɩɴɬ ɧɚ ɛɪɟɝɚ ɧɚ ɪ
Ⱦɭɧɚɜ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɴɬ Ɉɝɧɟɧɢɹɬ Ⱦɭɧɚɜ
ɂ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɩɨɞɝɨɬɜɟɧɚ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟ  Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɢɡɨɛɢɥɫɬɜɚ ɨɬ ɢɦɟɧɚ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɤɨɢɬɨ
ɳɟ ɫɴɛɟɪɚɬ ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ ɢ
ɬɟɯɧɢɬɟ ɝɨɫɬɢ ɡɚɟɞɧɨ ɞɚ ɫɟ
ɧɚɫɥɚɞɹɬ ɧɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚ
ɢɦ ɢ ɫɴɫ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɞɚ ɦɢɫɥɹɬ ɡɚ ɫɥɟɞɜɚɳɨɬɨ ɨɝɧɟɧɨ
ɢɡɞɚɧɢɟ
ɉɨ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɩɨɫɬɚɜɹ ɤɥɚɫɢɱɟɫɤɚɬɚ ɦɭɡɢɤɚ  ɳɟ ɹ ɱɭɟɦ ɧɚ  ɸɥɢ ɜ
Ⱥɦɮɢɬɟɚɬɴɪɚɨɬɦɚɧɞɨɥɢɧɟɧ
ɤɜɚɪɬɟɬ ɋɟɡɨɧɢ ɋɥɟɞɜɚɬ
ɮɨɥɤɥɨɪɧɢɬɟɈɝɧɟɧɢɩɟɫɧɢ
ɢɬɚɧɰɢɤɪɚɣȾɭɧɚɜɫɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚɧɚɬɚɧɰɨɜɢɫɴɫɬɚɜɢ
ɨɬɄɢɬɚɣɢȼɟɧɟɰɭɟɥɚɚɫɴɳɨ
ɢ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟ ɬɚɥɚɧɬɢ ɨɬ
ɌɎȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬ
Ɂɜɟɡɞɟɧɩɪɚɯɳɟɫɟɫɢɩɟ
ɧɚɞȾɭɧɚɜɧɚɸɥɢɧɚɨɬ-

И

ȿɤɫɜɨɤɚɥɢɫɬɴɬɧɚɊɟɣɧɛɨɭ
Ⱦɭɝɢɍɚɣɬ

ɤɪɢɬɚɬɚ ɫɰɟɧɚ ɞɨ Ʉɟɣɨɜɚɬɚ
ɫɬɟɧɚ ɫɴɫ ɫɩɟɤɬɚɤɴɥɚ ɧɚ
Ɍɨɧɢɤɚ Ⱦɨɦɢɧɢ Ƀɨɪɞɚɧ
ɆɚɪɤɨɜɢɎɨɧɞɚɰɢɹɬɚ
ȼɫɴɛɨɬɧɢɹɸɥɢɟɤɭɥɦɢɧɚɰɢɹɬɚɈɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɫɚ
ɩɨɞɝɨɬɜɢɥɢɪɚɡɥɢɱɧɢɫɩɨɪɬɧɢ
ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ Ʌɚɬɢɧɨɪɢɬɦɢ
ɨɬȼɟɧɟɰɭɟɥɚ
ɫɬɚɪɬɴɬ ɧɚ ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɞɚɞɟɧ ɨɬ  ɱ  ɤɨɧɤɭɪɫ
ɡɚɧɚɣɜɤɭɫɧɚɪɢɛɟɧɚɱɨɪɛɚ
ɫɢɦɜɨɥɢɱɧɨ ɩɪɟɩɥɭɜɚɧɟ ɧɚ
ɪ Ⱦɭɧɚɜ ɚɬɪɚɤɰɢɨɧɧɢɬɟ
ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹ ɧɚ ɯɨɞɟɧɟ ɩɨ
ɝɪɟɞɚ ɧɚɞ ɜɨɞɚ ɫɩɨɪɬɟɧ
ɪɢɛɨɥɨɜ ɜɨɞɟɧ ɫɥɚɥɨɦ ɧɚ
ɬɢɯɢ ɜɨɞɢ ɫ ɟɞɧɨɦɟɫɬɟɧ ɢ
ɞɜɭɦɟɫɬɟɧɤɚɹɤɡɚɛɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɚ ɞɟɰɚ ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ ɳɟ
ɩɨɥɭɱɚɬɧɚɝɪɚɞɢɫɥɟɞɤɨɟɬɨ
ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬ ɪɨɤ
ɤɨɧɰɟɪɬ ɧɚ ɟɤɫ ɜɨɤɚɥɢɫɬD
ɧɚ5DLQERZ'RRJLH:KLWHɫ
ɝɪɭɩɚ-RKQ6WHHO
ȼɨɞɟɳ ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɳɟ
ɛɴɞɟ ɟɞɢɧ ɞɨɛɴɪ ɩɪɢɹɬɟɥ
ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ  ɇɚɫɤɨ ɨɬ ȻȽ
Ɋɚɞɢɨ
ɉɪɚɡɧɢɱɧɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚɈɝɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜɳɟɩɪɢɤɥɸɱɢ
ɫɨɝɧɟɧɨɢɫɜɟɬɥɢɧɧɨɲɨɭ

Толга Кантаров втори в национален
фотоконкурс
Русе, точно в Деня на р.
Дунав, министър Николай
Нанков и вицепремиерът
на Румъния Пол Станеску откриха
изложба с най-добрите снимки
от фотоконкурса на МРРБ „Една
река - десетки райски кътчета“ и
връчиха наградите на класиралите
се на челните места. Целта на надпреварата, в която се състезаваха
над 630 снимки, е да популяризира природните красоти на река
Дунав и да стимулира развитието
на туризма в региона. На първо
място журито класира снимката
на Явор Мичев от Русе "Ледоход
по река Дунав край Русе".

В

На второ място са класирани
две снимки, които са свързани с
Тутракан. Едната е на 18-годишния тутраканец Толга Кантаров
- "Лодка в река Дунав край гр.
Тутракан", другата - "Традиционен обичай за Никулден на брега
на река Дунав до гр. Тутракан" с
автор Борис Бегъмов. На трето
място в класацията са също двама души - Боян Иванов от Видин
и Николай Димитров от село
Тръстеник.
Големите победители в конкурса
получиха от министър Нанков и
вицепремиера Станеску ваучeри
за туристически посещения. “ТГ”

Честит празник на служителите
от РУ "Полиция"-Тутракан!
Във време, когато спокойствието е ценност, за
обществото е важно да знае, че има хора,
които всекидневно полагат жертви в името на
реда, сигурността и закона. Гражданите очакват
от вас закрила и справедливост, а за да го
постигнете са необходими мотивирани, честни,
самоотвержени служители, за които честта на
професията стои на първо място. Бъдете такива!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Соня Петкова е
новият зам.-кмет
на Община Главиница

ɋɨɧɹɉȿɌɄɈȼȺ

т началото на тази
седмица Община Главиница вече има нов
заместник-кмет "Хумани-

О

ɌɨɥɝɚɄɚɧɬɚɪɨɜɩɨɥɭɱɚɜɚ
ɧɚɝɪɚɞɚɬɚɨɬɦɢɧɢɫɬɴɪ
ɇɢɤɨɥɚɣɇɟɧɤɨɜ

5 юли - професионален празник на МВР!
Всички Вие безрезервно и всеотдайно
изпълнявате високохуманния си дълг към
обществото, пренебрегвайки понякога
семействата и личното си удобство.
Изразявам своето уважение към Вас като Ви желая
силен дух и непоклатима воля, здраве, благополучие и
много човешка топлина!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

тарни дейности" - Соня
Петкова. Тя е била дългогодишен преподавател
по математика и информационни технологии в
Обединено училище "Иван
Вазов" в с. Зафирово.
Ресорът на новата й
длъжност включва работа в областта на образованието, културата,
спорта, училищното здравеопазване, социалното
обслужване, МКБППМН,
работа с малцинствата.
Предходният ресорен
зам.-кмет Данка Милчева
премина на друга работа
- изпълнителен директор
на МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа".

ɅɨɞɤɚɜȾɭɧɚɜɤɪɚɣ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ

Честит професионален празник
на всички служители
от РУ "Полиция"-Тутракан и
Полицейски участък-Главиница!
Изразяваме своята признателност за това, че
всички Вие безрезервно и всеотдайно изпълнявате
високохуманния си дълг към обществото. Пожелаваме Ви здраве и благополучие, вяра в законността,
сили и желание да защитавате реда в нашия регион!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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РЕГИОН

НОВИНИ
НАСРОЧЕНИ СА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА
СЕЛО СУХОДОЛ
С Указ №148 обнародван в "Държавен вестник" бр. 49
от 12 юни 2018 г. на Президента на Република България е насрочен частичен избор за кмет на Кметство
Суходол, община Главиница, на 14 октомври 2018 г.
В тази връзка кметът на община Главиница - Неждет
Джевдет, е издал заповед №РД-01-484/21.06.2018 г. за
образуване на избирателна секция и утвърждаване на
номер, обхват и адрес.
Избирателната секция е №190700324, тя ще се
помещава в Общинска сграда „Чакалня" - ул."Първа" №
31, където избирателите с право на глас ще направят
своя избор.
ОТКРИТА Е НОВА ИЗЛОЖБА
Вчера в Изложбената зала при Исторически музейТутракан бе открита самостоятелна изложба на
Виктория Арсенова - „Водата - извор на живот”. Представени са маслени картини - натюрморти и пейзажи.
Авторката е родом от Тутракан, с педагогическо
образование, но живее и работи в Русе. Арсенова за
втори път гостува на родния си град в самостоятелна
изложба. Вдъхновява я реката и водата. Картините
ще бъдат експонирани до края на месец юли, а който
желае може да закупи творба.
НОВА КНИГА НА АТАНАСКА МИНЧЕВА
Излезе от печат найновата книга на Атанаска Минчева „До корена - 4”. Тя е посветена
„на моя изстрадал героичен Народ, с дълбок
поклон”. Стиховете са
пропити с родолюбие,
обич, човечност, светлина и добрина. Основен
герой в тях е староселецът през различните
епохи, пречупен през
нейната душевност и
светоглед. Стихове са
посветени още на реката, Тутракан, видни
исторически личности
и др. Книгата има няколко раздела, в които
освен стихотворения
по темата, са пресъздадени и исторически
моменти, свързани със Старо село и много снимков
материал.
За пръв книгата се представи на „Литературната
вечер на местните автори” от Йорданка Иванова –
библиотекар в НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1873”.
Минчева е вече утвърдил се творец и краевед сред
тутраканските творци на перото. През 2002 г. издава „До корена - 1”, през 2003 г. - „До корена - 2”, а
през 2013 г. - „Староселци и техния православен храм
„Свето Успение Богородично”. Книгата ще се разпространява в родното й Старо село.
БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКО
Равнището на безработица за област Силистра, е
12,1%, при 12,6% през предходния месец. Регистрираната безработица за страната за май 2018 г. е 6,1 %.
По общини безработицата в абсолютен брой и
относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 32,5%
/506 безработни лица/, следват общините Главиница
- 26,3% /877/, Алфатар – 21,8% /216/, Ситово - 21,8%
/328/, Дулово – 17,5% /1690/, Тутракан – 8,0% /418/, и
най-ниско в община Силистра - 6,3% /1469/.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ НА "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
493 нарушения на правилата за движение са установени при проверки на пътна полиция в Силистренска
област в периода от 25 юни до 01 юли т.г. Съставени
са 37 акта и са наложени 449 глоби по фиш. Нарушенията на скоростните режими са 265, а издадените
електронни фишове 308.
Засечени са двама неправоспособни водачи и също
толкова в нетрезво състояние, като в един от случаите отчетените промили са над 1.2, един е шофирал
след употреба на дрога.
При проверките са установени четирима водачи,
управлявали МПС без заплатена винетна такса.
Издадени са 4 заповеди за прилагане на принудителни
административни мерки и са прекратени регистрациите на 4 моторни превозни средства.
През изминалата седмица в Силистренска област
няма регистрирани пътнотранспортни произшествия
със загинали или пострадали граждани.
КРИМИНАЛЕ
Мазета на две къщи - в Тутракан и село Долно Ряхово,
са отводнили екипи на пожарната на 28 юни. Сигналите
са подадени съответно в 19:45 часа и в 20:39 часа.
75-годишен мъж е бил ограбен в дома си в село Варненци на 1 юли. Чрез сила и заплаха от него е била
отнета сумата от 25 лв. По случая работи РУ-Тутракан, образувано е досъдебно производство.
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Болницата увеличава приходите си от медицинска
дейност, проблемът е в старите задължения

Калина ГРЪНЧАРОВА
включване на две допълнителни докладни записки
към предварителния дневен
ред от кмета на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов започна юнското
заседание на Общинския съвет.
Най-напред съветниците приеха
план за своята работа през второто
полугодие на 2018 г., след което с
решение бе дадено разрешение за
изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот извън
урбанизираната територия.
Допълнена бе Годишната програма за управление и разпореждане с
общински имоти и дадено съгласие
за учредяване право на строеж
върху имот - частна общинска
собственост.
Съгласно Концепцията за туристическото райониране на България,
община Тутракан попада в Район
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Дунав с център гр.Русе, който е и
най-големият от всички девет. В
тази връзка, Общинският съвет даде
съгласие Община Тутракан да се в
ключи в Организация за управление
на туристически Район Дунав като
учредител и пълноправен член, след
неговото утвърждаване от Министерството на туризма.
Местните парламентаристи упълномощиха кмета на общината да
подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски в полза на
Министерството на околната спреда
и водите, платим на предевяване,
който обезпечава пълния размер на
авансово плащане в размер на 2 267
546,54 лв. за проект „Инвестиционен
проект за изграждане на ГПСОВ и
доизграждане на канализационна
мрежа в гр. Тутракан”
В края на заседанието бе изслушан отчетът на управителя на

МБАЛ-Тутракан д-р Недка Цветкова
за първите 5 месеца на годината,
според който болницата е реализирала близо 123 хил.лв. повече
приходи спрямо същия период на
предходната година. Нарастването
на приходите от медицинската
дейност се дължи основно на нарастване приходите от РЗОК. Найголям е делът на приходите на АГО,
Хирургия и др.
Разходите за възнаграждения са

те са нарастнали със 149 хил.лв.
Независимо, че приходите от
медицинска дейност на болницата
нарастват, натрупаните стари задължения, са причината за лошото й
финансово състояние, каза нейният
управител д-р Недка Цветкова в
отговор на въпроса на общинския
съветник Димо Денчев, какви мерки
трябва да се предприемат, за да излезе заведението от това състояние.
Общинския съветник д-р Любо-

най-големите за здравното заведение - 56% от общите разходи.
Задълженията продължават да
нарастват. Най-големи са те към
бюджета - за 5-месечието са нарастнали с 297 хил.лв. и достигат
4 836 хил.лв. От тях за социално
осигуряване - 2 814 хил.лв.
От другите разчети с бюджета и
ведомства, най-големи са задълженията по начислени лихви за
просрочие- 1 403 хил.лв. За периода

мир Бойчев поясни конкретно как
приходите всеки месец се увеличават, което е добър показател и в
тази връзка може да се помисли,
след подробно обсъждане, да бъде
изтеглен банков кредит, с който
да бъдат покрити задълженията на
болницата.
Състоянието на МБАЛ-Тутракан
ще бъде отново тема за дебат след
приключване на 9-месечието.

Разширява се проектната Одобрен е нов проект на
активност в Главиница
Община Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание проведе Общински съвет-Главиница на 27 юни.
Общинските съветници утвърдиха нов ценоразпис за
продажба на дървесина от временен склад, което се налага
от повишената продажна цена
на дървесината от държавните
горски стопанства.
Със свое решение местният
парламент даде съгласие Община Главиница да кандидатства с
два проекта. В качеството си на
допустим бенефициент с проектно предложение „Енергийна
ефективност, обзавеждане и
оборудване на сградите на ЦДГ
"Св. Св. Кирил и Методий“ в гр.
Главиница и село Богданци,
общ. Главиница, обл. Силистра“
Общината ще кандидатства по
Процедура чрез подбор Детска
градина - „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно
значение в селските райони,
която включва детска градина,
финансирана чрез бюджета на
общината” по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
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на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка
7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ от
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. в
рамките на допустимия бюджет .
Вторият проект е „Изграждане
на спортна мултифункционална
площадка в гр. Главиница" в
рамките на допустимия бюджет
до 50 000 евро без ДДС. Безвъзмездната финансова помощ е
100 % и се осигурява от същата
програма.
По Програмата за развитие
на селските райони Община
Главиница ще кандидатства за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и с още
един проект, за който получи
съгласие на предходната сесия "Реконструкция на уличната мрежа на територията на община
Главиница". Общинският съвет
го определи като приоритетен и
одобри дейностите, включени в
проектното предложение.
Общинският съвет прие решения за продажба и утвърждаване
пазарните оценки на имоти общинска собственост, находящи
се в землищата на с. Вълкан и
гр. Главиница, а също и да бъдат

бщина Главиница получи одобрение на проект за модернизация
на кухненското оборудване
в Домашен социален патронаж в града. Финансовите
средства са отпуснати от
фонд „Социална закрила”
към Министерството на
труда и социалната политика. Проектът предвижда
закупуване на ново кухненско оборудване, за нуждите на Домашен социален
патронаж - гр. Главиница.
Общата му стойност е
30 000 лева, от които 27
000 лева се осигуряват от
Фонда, а останалата сума

е размерът на собствено
участие на Общината.
Закупуването на ново
професионално кухненско
оборудване, което отговаря на европейските хигиенни норми за хранене, ще
допринесе за осигуряване
на по-добри и безопасни
условия на труд за работещите в кухнята, икономия
на средства и по-бързо
приготвяне на храната.
В кухнята на „Домашен
социален патронаж” се
приготвя храна за общо 350
потребители от населените места в цялата община.

сключени договори за наем за
една стопанска година 20182019 г. за имоти с НТП „Полски
пътища”/ нефункциониращи
като такива/, с техните ползватели. Определена е и наемната
цена в размер на средно рентно
плащане за всяко землище на
територията на община Главиница. В договорите за наем
изрично трябва да се посочи, че
ползвателят, на който се предоставят за ползване полските
пътища е длъжен да осигури

достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в
реални граници през следващата
стопанска година. Към всеки
договор да се представи приложение със списък на ползватели
заявили ползване на имотите в
реални граници от конкретното
землище.
Докладната записка за поемане на общински дълг чрез
ползване на дългосрочен банков
кредит бе оттеглена от вносителя - кметът на общината.
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Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 2 юли 2018 г.
1 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.

Ст. комисар Кристиян ПЕТРОВ, Директор на ОДМВР-Силистра:

Стремим се да работим превантивно сред рисковите
групи и да насищаме със сили уязвимите зони
езултатите от работата през
месец юни и акцентите в
предстоящата дейност бяха
представени днес на брифинг от ръководството на ОДМВР-Силистра.
Сред основните задачи, с които е
ангажиран съставът на дирекцията
през този месец, областният директор старши комисар Кристиян
Петров изведе задействането на
плана за опазване на селскостопанската продукция, превантивната
работа и специализираните полицейски операции. Същевременно
приоритетен ангажимент остава
дейността на мобилните екипи в
населените места без постоянно
полицейско присъствие, както и
административното обслужване
на гражданите. Старши комисар
Петров посочи, че със своя заповед
е разпоредил непрекъснат контрол
от страна на ръководния състав по
отношение ефективността на работата на полицейските служители,
особено в малките населени места,
както и по линия на корупционния
натиск.
Спад на нивото на престъпността отчете началникът на сектор
„Противодействие на криминалната
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престъпност“ главен инспектор
Пешо Петров. От 01 до 27 юни т.г.
в ОДМВР-Силистра са регистрирани
55 престъпления /46 криминални
и 9 икономически/, докато през
същия период на м.г. престъпленията са били 80 /70 криминални
и 10 икономически/ т.е. налице е
спад с 31,25%. През периода няма
регистрирани убийства, изнасилвания, измами, грабежи, палежи и
посегателства на МПС. Като положителна тенденция гл.инспектор
Петров посочи ръста на разкритите
престъпления, свързани с наркотици - 7 през този месец, резултат на
предприетите в дирекцията мерки
и активизирането на състава по

тази линия.
От 01 до 28 юни в Силистренска
област са регистрирани 26 пътнотранспортни произшествия, 13, от
които тежки, с 2 загинали и 15 ранени граждани, съобщи началникът
на отдел „Охранителна полиция“
комисар Юлиян Караславов. По
думите му налице е повишаване
на административно-наказателната дейност, като от началото на
месец юни са съставени 198 акта
и са наложени 2088 глоби по фиш.
Приоритет пред „Пътна полиция“
остава контролът на скоростните
режими с максимално натоварване
на техническите средства, както и
неправилното паркиране в област-

ния град.
Стремим се да работим превантивно сред рисковите групи и
да насищаме със сили уязвимите
зони, отбеляза старши комисар
Петров и посочи ангажиментите
на състава в тази посока. С негово
разпореждане на служителите на
„Териториална полиция“ е възложено да извършат преглед на
вилните зони и необитаемите къщи
в селата, за да се предотвратят
престъпни посегателства. Засилен
е контролът върху издирваните
лица, особено малолетни и непълнолетни, актуализират се данните
за неправоспособните и лишени
водачи, мерки са предприети и
по отношение на шофирането с
превишена скорост. Постоянно
е сътрудничество с областните и
общинските власти и другите държавни институции с оглед решаване на всеки конкретен проблем.
Във връзка с предстоящия професионален празник на служителите на МВР – 5 юли, старши
комисар Петров съобщи, че с
негова заповед с „Писмена похвала“ са наградени 63 служители на
дирекцията.

Областният управител на Силистра пое
председателството на РСР на Северен
централен район до края на 2018 г.
егионалният съвет
за развитие (РСР) на
Северен централен
район (СЦР) заседава в град
Габрово съвместно с Регионалния координационен
комитет към него (РКК).
Настоящото заседание
бе свикано и открито от
Невена Петкова - областен управител на област
Габрово, председател на
РСР на СЦР на основание
чл. 52, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за
регионалното развитие.
В съвместното заседание
взеха участие представители на министерства,
областните управители на
областите Велико Търново,
Габрово, Разград, Русе и
Силистра; представители
на общините от областите в Северен централен
район, представители на
организациите на работодателите, работниците и
служителите на национално
ниво и представители на
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Управляващите
органи
на оперативните
програми.
В края
на заседанието,
областн и я т
управител на
област
Габрово г-жа
Невена Петкова предаде председателството
на Регионалния съвет за
развитие на Северен централен район за второто
шестмесечие на 2018 г. на
областния управител на
област Силистра Ивелин
Статев, който участва в
заседанието.
За заместник-председател на РСР на СЦР беше
избран кметът на община

Силистра д-р
Юлиян Найденов, представител на
общините
от област
Силистра с
мандат от
1.07.2018 г. до
31.12.2018 г.
Членовете
на Регионалния съвет
обсъдиха и
одобриха Годишен доклад
за наблюдение на изпълнението на
Регионалния план за развитие на Северен централен
район (2014-2020 г.) за 2017
г. Докладът съдържа информация за общите условия
за изпълнение на регионалния план за развитие и
в частност промените в
социално-икономическите
условия и политиките за
развитие на национално,
местно и регионално ниво;

постигнатия напредък по
изпълнението на целите и
приоритетите на регионалния план за развитие въз
основа на индикаторите за
наблюдение; действията,
предприети от регионалния
съвет за развитие (РСР) с
цел осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на регионалния план за развитие, както
и заключения и предложения
за подобряване на резултатите от наблюдението.
Представителите на Управляващите органи на
оперативните програми
– членове на Регионалния
координационен комитет
информираха участниците
в съвместното заседание
за постигнатия напредък
и въздействието на оперативните програми върху
развитието на Северен
централен район, както и
за отворените и предстоящи процедури.

Пенсиите ще се изплащат на 9 юли
зплащането на пенсиите за юли ще започне от 9 юли и ще
приключи на 20 юли, информират от Националният
осигурителен институт.
Изплащането на пенсиите чрез пощенските
станции ще е съобразно
изготвен график, предварително обявен във всяка
пощенска станция. Сметките на пенсионерите,
които получават пенсиите си по банков път, ще
бъдат заверени на 9 юли.
От вчера са преизчислени размерите на пенсиите, свързани с трудова
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дейност, отпуснати до 31
декември 2017 г. включително. Преизчислението
е извършено с новата повисока тежест от 1,169
за всяка година зачетен
осигурителен стаж на
лицата. Осигурено е увеличение с 3,8% на получавания към 30 юни размер
на пенсиите от трудова
дейност.
Вече се прилага и нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж
и възраст – 207,60 лв. Нови
минимални размери имат
и всички пенсии, свързани
с трудова дейност, тъй

като се определят като
процент от тази сума,
припомнят от осигурителния институт. Такива са
пенсиите за осигурителен
стаж и възраст,отпуснати
при непълен осигурителен
стаж, за които минимумът
се определя на 176,46 лв.;
пенсиите за инвалидност
поради общо заболяване
и за инвалидност поради
трудова злополука и професионална болест, чиито
минимален размер зависи и
от определения на пенсионера процент трайно намалена работоспособност;
наследствените пенсии,

чийто минимален размер
става 155,70 лв.
Вече е увеличен и размерът на социалната пенсия
за старост – 125,58 лв.
Спрямо него са определени нови размери на всички
пенсии, несвързани с трудова дейност, каквито
са пенсиите за военна
инвалидност, пенсиите за
гражданска инвалидност,
социалните пенсии за инвалидност и персоналните
пенсии, както и различните видове добавки към пенсиите, които се определят
в процент от социалната
пенсия за старост. “ТГ”

Благодарим от сърце на
тутраканските лекари!
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɞɨɤɬɨɪɟɬɟɡɢɞɭɦɢɫɴɫɫɢɝɭɪɧɨɫɬɫɟɤɚɡɜɚɬ
ɱɢɫɬɨɫɴɪɞɟɱɧɨɫɴɫɫɴɥɡɢɧɚɨɱɢɬɟȾɨɬɹɯɧɨɬɨɢɡɪɢɱɚɧɟ
ɫɟɫɬɢɝɚɫɥɟɞɤɨɲɦɚɪɧɢɦɢɧɭɬɢɱɚɫɨɜɟɞɧɢɂɧɚɤɪɚɹ
ɤɨɝɚɬɨɛɨɥɧɢɹɬɫɟɭɫɦɢɯɧɟɛɥɢɡɤɢɬɟɜɴɡɞɴɯɜɚɬɨɛɥɟɤɱɟɧɨ
ɢɫɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɤɴɦɜɫɢɱɤɢɨɧɟɡɢɤɨɢɬɨɧɚɪɢɱɚɦɟɯɨɪɚɬɚ
ɜɛɟɥɢɩɪɟɫɬɢɥɤɢɥɟɤɚɪɢɬɟ
ɌɚɤɚɜɚɢɫɬɨɪɢɹɦɢɪɚɡɤɚɡɚɢɇɟɜɹɧɤɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚɨɬɫ
ɐɚɪɟɜɞɨɥɧɨɢɫɩɟɪɢɩɟɬɢɢɬɟɩɪɟɡɤɨɢɬɨɟɦɢɧɚɥɚɞɴɳɟɪɹ
ɣɚɢɬɹɫɚɦɚɬɚɩɨɤɪɚɣɬɨɡɢɫɥɭɱɚɣ
ɇɚɦɚɣɞɴɳɟɪɹɣɝɨɞɢɲɧɚɬɚɂɜɟɥɢɧɚɋɬɨɹɧɨɜɚ
ɂɜɚɧɨɜɚɤɨɹɬɨɫɟɧɚɦɢɪɚɥɚɜɞɪɭɝɨɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɬɨɝɚɜɚ
ɩɨɥɭɱɚɜɚɫɢɥɧɢɤɨɪɟɦɧɢɛɨɥɤɢɇɚɣɛɥɢɡɤɚɬɚɛɨɥɧɢɰɚɟɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɢ ɦɨɦɢɱɟɬɨ ɟ ɨɬɜɟɞɟɧɨ ɬɚɦ
ɩɨ ɫɩɟɲɧɨɫɬ ɉɨ ɞɭɦɢɬɟ ɣ ɦɨɦɢɱɟɬɨ ɟ ɛɢɥɨ ɩɪɟɝɥɟɞɚɧɨ
ɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢɥɟɤɚɪɢɧɨɭɬɨɱɧɟɧɚɞɢɚɝɧɨɡɚɧɟɟɩɨɫɬɚɜɟɧɚɈɛɳɚɬɚɧɚɫɨɱɟɧɨɫɬɟɛɢɥɚɱɟɛɨɥɤɢɬɟɫɚɫɜɴɪɡɚɧɢɫ
ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɬɹ ɟ ɜɤɚɪɚɧɚ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɬɚ
ɡɚɥɚɂɜɟɥɢɧɚɡɜɴɧɢɧɚɦɚɣɤɚɫɢɢɭɫɩɹɜɚɞɚɣɤɚɠɟɤɚɤɜɨɫɟɫɥɭɱɜɚɫɧɟɹɜɤɥɢɡɚɧɚɦɟɪɟɧɢɹɬɚɧɚɥɟɤɚɪɢɬɟɡɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɹɛɟɡɞɢɚɝɧɨɡɚ
ɇɟɡɧɚɹɤɚɤɫɬɢɝɧɚɯɦɟɨɬɐɚɪɟɜɞɨɥɞɨɫɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɬɚ
ɛɨɥɧɢɰɚɤɚɡɚɇɟɜɹɧɤɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚȻɟɲɟɤɨɲɦɚɪɧɨɌɚɦ
ɫɟɫɛɥɴɫɤɚɯɫɧɟɞɨɛɪɨɬɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɥɟɤɚɪɢɬɟɤɴɦɦɟɧ
ɤɚɬɨɦɚɣɤɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɤɚɬɚɧɟɞɚɜɚɯɚɧɢɤɚɤɜɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɝɪɭɛɨɫɟɨɬɧɚɫɹɯɚɢɚɡɡɚɹɜɢɯɱɟɹɜɡɟɦɚɦɢɳɟɹɜɨɞɹ
ɜɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɛɨɥɧɢɰɚɋɜɫɢɱɤɢɜɴɡɦɨɠɧɢɪɢɫɤɨɜɟɩɨ
ɩɴɬɹɇɟɢɦɫɬɚɧɚɞɨɛɪɟɤɚɬɨɱɭɯɚɡɚɧɚɲɚɬɚɛɨɥɧɢɰɚ
ɂɬɚɤɚɛɭɤɜɚɥɧɨɢɡɯɜɴɪɥɟɧɢɤɚɤɬɨɬɜɴɪɞɢɃɨɪɞɚɧɨɜɚɬɟ
ɬɪɴɝɜɚɬɫɛɨɥɧɚɬɚɤɴɦɌɭɬɪɚɤɚɧɌɭɤɨɬɧɨɲɟɧɢɟɬɨɟɤɨɪɟɧɧɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɨȼɋɩɟɲɧɚɩɨɦɨɳɦɨɦɢɱɟɬɨɦɢɛɟɲɟɩɪɟɝɥɟɞɚɧɨɨɬɞɪȾɟɹɧɆɚɥɱɟɜȾɨɣɞɨɯɚɞɪɅɸɛɨɦɢɪȻɨɣɱɟɜ
ɢɞɪɉɚɜɟɥȺɧɝɟɥɨɜɌɨɝɚɜɚɫɬɚɧɚɹɫɧɨɱɟɩɪɨɛɥɟɦɴɬɧɟ
ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɟɧɢɩɨɜɢɤɚɯɚɞɪɐɚɤɨɜɋɩɟɲɧɚɨɩɟɪɚɰɢɹɫɟ
ɧɚɥɨɠɢɡɚɳɨɬɨɞɢɚɝɧɨɡɚɬɚɛɟɩɟɪɢɬɨɧɢɬɞɧɢɛɟɲɟɜ
ɪɟɚɧɢɦɚɰɢɹɢɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɫɟɨɩɪɚɜɹɂɜɟɥɢɧɚɩɪɟɫɤɨɱɢ
ɬɪɚɩɚɤɚɡɚɩɪɢɢɡɩɢɫɜɚɧɟɬɨɞɪɐɚɤɨɜȺɦɨɦɢɱɟɬɨɦɢɟ
ɞɨɛɪɨɡɚɟɞɧɨɫɴɫɫɟɫɬɪɚɫɢɛɥɢɡɧɚɱɤɚɜɟɱɟɫɚɩɪɢɟɬɢɜ
ɊɭɫɟɧɫɤɢɹɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɞɚɫɥɟɞɜɚɬɌɚɡɢɝɨɞɢɧɚɡɚɜɴɪɲɢɯɚɜɋɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜȿɬɨɡɚɬɨɜɚɢɫɤɚɦɞɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɧɚɧɚɲɢɬɟɥɟɤɚɪɢɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚɡɚ
ɞɨɛɪɨɬɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɡɚɜɫɢɱɤɨɤɨɟɬɨɧɚɩɪɚɜɢɯɚɢɫɩɚɫɢɯɚ
ɞɟɬɟɬɨ ɦɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢ ɧɚ ɱɟɬɢɪɢɦɚɬɚ ɤɪɴɜɨɞɚɪɢɬɟɥɢ
ɤɨɢɬɨɫɴɳɨɩɨɦɨɝɧɚɯɚɜɧɭɠɧɢɹɱɚɫɪɚɡɜɴɥɧɭɜɚɧɨɤɚɡɚ
ɇɟɜɹɧɤɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚ
ɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ

В Старо село ще закрият
жътвата с "рязане на брада"
т както свят светува
все е жътва имало,
а староселци винаги
са я очаквали с трепет и
вълнение, защото дните
на жътвата хранят цялата
година. За да се докоснем
до автентичността на
обичаите, да се придаде
към аромата на пресен
хляб, многоликата традиция
на Добруджа, да се вплете
свежестта на природата,
плодородието на полето
и умението на староселци да възпее труда си в
песен, се заехме да възстановим обичая "Рязане
на брадата" или закриване
на жътвата, информират
от Местната културна
организация "Старо село живот и традиции". Жени
с бели забрадки, сърпове и
паламарки, излизат на нивата под жаркото слънце
и жънат с песен на уста.
От последният житен сноп,
останал на нивата, се сплита плитка, която наричали
брада, завързвали я с червен конец, на който виси
закачена сребърна пара за

О

здраве и берекет. Своеобразната брада се подарява
на стопанина на нивата
като знак, че жътвата е
приключила успешно, а той
от своя страна гощава
жътварите с обреден хляб
от миналогодишна реколта.
Заповядайте, заедно да
се докоснем до автентичността на празника, канят
организаторите. Освен
пресъздаване на обичая,
са предвидени и различни
занимателни игри-конкурси.
Единият от тях е домашно приготвена хляб, пита
или вкусна баница. Всеки
желаещ да участва, може
да дойде и да представи
творението си.
Очакваме ви на 7 юли
в 10:00 ч. на центъра на
Старо село.
Мероприятието ще се
проведе със съдействието на ННЕК ЮНЕСКО,
като част от културния
календар, с който "Старо
село - живот и традиции"
спечели проект в областта
на културата.

ТАЛОН
ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи
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На Джулай Морнинг в Тутракан:

12 часа рок и предложение за брак
На сцената Лоутън не пропусна
да покани вицепремиера Валери
Симеонов, който за трета поредна
година посреща юлското утро
в Тутракан, кмета-домакин д-р

националните медии. Тук бяха
репортерите на БНТ, Нова ТВ и бТВ.
"Продължавайте да се забавлявате където и да сте! Желая ви
щастлив Джулай! Ще се срещнем

ȾɠɨɅɨɭɬɴɧɢ
ɛɟɤɜɨɤɚɥɢɬɟ

Калина ГРЪНЧАРОВА
асове, преди да посрещнат
първото юлско утро, над
1500 фенове на рока от
страната и чужбина изпратиха
последния юнски залез на брега
на р. Дунав в Тутракан. За шести

Ч

Джулая последва примера.
В ранните утринни часове на
сцената излезе и италианската рок
банда АрсеА, а след тях - Б.Т.Р.
Тогава „Несбъдване” се сбъдна за
младата силистренка Ева Илиева,
която изпя песента заедно с Наско.

Ⱦɜɚɦɚɬɚɜɥɸɛɟɧɢ

ɇɚɫɤɨɢȻɌɊɫȿɜɚɂɥɢɟɜɚ

Димитър Стефанов и Цонко Цонев
Кметъла, които влязоха в ролята
на бек вокали при изпълнението
на песента "Lady In Black".
Джулайският празник завърши
ȺɪɫɟȺ

пореден път! Независимо от променливото време през седмицата
и прикапалия дъжд през нощта!
На откритата сцена един след
друг през цялата нощ се редуваха
Васко Кръпката с „Подеуне блус
бенд”, Павлин Манев с „Вход
свободен”, Санеца и групите „Блус
трафик”, „Фанданго”, „Непукист”,
„Everdream”, „Opium”, „Bomb Jovi”
и „Slippers”.
Изненадата тази година дойде
с много шум от рева на рокерски
мотори и... предложение за брак.
Направи го Тиодор Велинов на
Сони Тончева, и двамата от Силистра. Преди няколко месеца - на
сватбата на свой приятел, Тиодор
хванал хвърлената жартиера и... на

някъде по пътя." - каза им Джон
Лоутън.
"Тази година, заради времето са
по-малко хората, но за сметка на
това са най-верните. Така че, както
винаги, всяка година, посрещаме
изгрева. Посрещаме новия ден и

Талантливата млада изпълнителка
е завършила тази година ЕГ "Пейо
Яворов" в областния център и вече
е приета в Уралския Федерален
университет в Екатеринбург със
специалност "Културология и социо-културни проекти".
Точно в 5:34 часа слънцето се
показа леко зад облаците край
Тутракан. Макар лъчите да не успяха тотално да пробият облаците,
това не помрачи настроението на
събралите се рокаджии. Тогава
ɇɟɩɭɤɢɫɬ
излезе Джон Лоутън и заедно с ɋɚɧɟɰɚ
Б.Т.Р. изпълниха емблематичната
новия
живот" - констатира Атанас
с
изпълнения
на
италианските
песен "July Morning" на Юрая Хийп.
Пенев - вокалист на група Б.Т.Р.
В същото време по Дунава премина рокаджии от АрсеА.
"За мен това е празник на съПосрещането на юлското утро в
круизен кораб, който допълни
Тутракан и тази година привлече мишленици, сподели бившият
емоционалната картина.

Малки математици от цял свят
показаха знания на турнир в Несебър

ȾɚɦɹɧɄɪɴɫɬɟɜɫɴɫɫɜɨɹɬɚɭɱɢɬɟɥɤɚɆɢɥɟɧɚɋɬɨɹɧɨɜɚ

а пета поредна година от 29
юни до 1 юли т.г. гр. Несебър
бе домакин на Международния
турнир „Математика без граници“,
който се проведе под патронажа на
кмета Николай Димитров. В престижното състезание, участие взеха 1370
ученици от 1 до 12 клас от 15 страни
- Австралия, Азербайджан, България,
Виетнам, Иран, Казахстан, Китай, Киргистан, Македония, Малта, Мексико,
Русия, Румъния, Турция, Узбекистан и
Филипините.
Турнирът е за ученици на възраст от
8 до 18 години. Провежда се в 3 кръга
- есенен, зимен, пролетен и финално
състезание в България. Задачите се
решават за 60 минути за всеки клас.
Броят на задачите в теста е 20, от
които 10 са с избираем отговор и 10
- със свободен отговор. Наградите във
всяко състезание са златен, сребърен
и бронзов медал и сертификати за
всички участници.
Първокласниците от СУ „ Христо
Ботев” участваха с желание през
учебната година в отделните кръгове.
С два бронзови медала за участие във
финалния кръг в Несебър се класира
Дамян Анатолиев Кръстев от 1а клас.
Малкият математик премери сили
и знания с математици от цял свят. С
упоритост и смелост той работи и успя
да се справи с поставените задачи с
достойнство.
Браво! Гордеем се с нашето момче!
Милена СТОЯНОВА

З

ȼɚɫɤɨɄɪɴɩɤɚɬɚɢ
ɉɨɞɭɟɧɟȻɥɭɫȻɟɧɞ

кмет на Каварна Цонко Цонев
Кметъла. Хора, които имат еднакви идеи, които имат еднакви
виждания, които искат да дойдат

с децата, със семействата си, да си
направят удоволствието, да слушат хубава музика, да са свободни
и да правят това, което искат."
"Мисля, че се получи един добър
форум, групите бяха страхотни и
хората, които обичат свободния
дух, които обичат рока, въпреки
лошото време, въпреки че нямаше истински изгрев, бяха тук
пред сцената" - категоричен бе и
тутраканският кмет д-р Стефанов.
В крайдунавския град вече
се подготвят за следващото
събитие - фестивалната седмица
"Огненият Дунав", която се провежда в края на месеца. Кулминацията ще е на 28 юли, когато
за всички ще пее ексвокалистът
на "Рейнбоу" - Дуги Уайт.

Памет за Николай Хайтов

радиция стана в началото и в края на
учебната година да
отдаваме заслужена почит
на големия писател и родолюбец Николай Хайтов.
С единадесетокласниците и г-жа Геновева Стоянова поднесохме венец
пред паметника на твореца, общественика и

Т

радетеля на българщината в района на училището. Преклонихме се пред
паметта на автора на
"Капитан Петко войвода". Продължихме урока,
посветен на писателя, в
кабинета по литература,
разлиствайки страниците
на уникалната с човешкото многообразие книга

"Диви разкази".
Слушахме с интерес
запис на разказа "Дърво
без корен", прочетен от
Николай Хайтов.
Ще помним неговите
творби и завети - да
браним уникалността и
неповторимостта на българския дух. Поклон!
Анка КОЗАРЕВА
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Колективна ротация в четири клуба
Д-р Кенан Дуран и новият президент
на Ротари Клуб Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɸɧɢɫɟɩɪɨɜɟɞɟɪɨɬɚɰɢɹɜɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɚɬɚ
ɧɚɱɟɬɢɪɢɤɥɭɛɚɊɨɬɚɪɢɌɭɬɪɚɤɚɧɊɨɬɚɪɢɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ɋɨɬɚɪɢ Ɋɭɫɟ ɢ Ɋɨɬɚɪɢ Ɋɭɫɟ
Ⱦɭɧɚɜ  ɫɴɛɢɬɢɟ ɤɨɟɬɨ ɫɟ

Н

Ȼɨɣɱɟɜɚ ɚ ɩɚɫɬ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ
Ƚɚɥɢɚɧɚɋɬɟɮɚɧɨɜɚ
ɊɨɬɚɪɢɄɥɭɛɋɢɥɢɫɬɪɚɫɴɳɨ
ɟɫɧɨɜɩɪɟɡɢɞɟɧɬɬɨɜɚɟȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪɋɚɛɚɧɨɜɤɨɣɬɨɩɨɥɭɱɢ
ɨɝɴɪɥɢɰɚɬɚ ɨɬ ɞɨɫɟɝɚɲɧɢɹɬ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɉɚɜɥɢɧ ɂɜɚɧɨɜ

ɦɢɧɚɥɚɬɚɪɨɬɚɪɢɚɧɫɤɚɝɨɞɢɧɚ
ɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɧɚ Ɂɨɧɚ 
Ɋɭɫɟ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɋɢɥɢɫɬɪɚ  
ȿɦɢɥɄɨɰɟɜɨɬɊɭɫɟɋɧɟɝɨɜɨ
ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɨ ɛɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɢ ɩɴɪɜɚ ɩɨ ɪɨɞɚ ɫɢ ɩɪɨɹɜɚ
ɜ ɧɚɣɝɨɥɟɦɢɹ ɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢ

ɉɨɰɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚɭɥɢɰɚɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɜɟɱɟɢɦɚɫɩɟɰɢɚɥɧɨɬɚɛɥɨɤɨɟɬɨɫɟ
ɩɨɞɞɴɪɠɚɨɬɊɨɬɚɪɢɄɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧɢɧɮɨɪɦɢɪɚɩɚɫɬɩɪɟɡɢɞɟɧɬɴɬɋɬɨɹɧɅɟɤɨɜɇɚɧɟɝɨ
ɢɦɚɩɨɫɬɚɜɟɧɫɧɢɦɤɨɜɦɚɬɟɪɢɚɥɨɬɫɴɛɢɬɢɹɫɥɭɱɢɥɢɫɟɩɪɟɡɢɡɦɢɧɚɥɚɬɚɪɨɬɚɪɢɚɧɫɤɚ
ɝɨɞɢɧɚɤɚɤɬɨɢɞɚɧɧɢɡɚɤɥɭɛɚɊɨɬɚɪɢɄɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧɟɱɚɪɬɢɪɚɧɧɚɸɧɢɝ

Ротарианецът
Димо ДЕНЧЕВ, спечели бридж турнир в
Разград. Той вдигна
купата на победител
сред 28 участници в
състезанието, в което на трето място
се класира още един
тутраканец - Нело
Дълбоков.
Турнирът е проведен в хотел "Централ" в Разград, чийто
собственик е главен
организатор.

ɇɨɜɢɬɟɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɚɧɚɊɨɬɚɪɢ
ɄɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧɢɂɧɬɟɪɚɤɬɄɥɭɛ

ɢɡɜɴɪɲɜɚ ɡɚ ɩɴɪɜɢ ɩɴɬ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɌɨ ɫɟ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚ
ɨɬɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟɪɨɬɚɪɢɚɧɰɢ
ɋɥɟɞ ɯɢɦɧɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ
ɧɚ Ɋɨɬɚɪɢ ɫɟ ɩɪɢɫɬɴɩɢ ɤɴɦ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚ ɇɨɜɢɹɬ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɧɚɊɨɬɚɪɢɄɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɟɞɪɄɟɧɚɧȾɭɪɚɧɌɨɣɩɨɥɭɱɢ
ɪɨɬɚɪɢɚɧɫɤɚɬɚ ɨɝɴɪɥɢɰɚ ɨɬ
ɞɨɫɟɝɚɲɧɢɹɩɪɟɡɢɞɟɧɬɋɬɨɹɧ
Ʌɟɤɨɜȿɥɟɤɬɩɪɟɡɢɞɟɧɬɟɂɜɚɧ
Ʉɨɫɬɚɧɰɚɥɢɟɜ
Ɋɨɬɚɰɢɹ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɢ ɢ ɜ
ɦɥɚɞɟɠɤɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɧɚ ɂɧɬɟɪɚɤɬ Ʉɥɭɛ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜɟɱɟ ɟ Ʌɸɛɨɦɢɪɚ

ɋɟɤɪɟɬɚɪɟɃɨɪɞɚɧȽɟɨɪɝɢɟɜ
ɇɚ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚ ɛɟ ɩɪɢɟɬ ɢ
ɧɨɜɱɥɟɧɜɫɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɢɹɤɥɭɛ
ȻɨɹɧȻɨɟɜɤɨɣɬɨɟɛɢɥɫɪɟɞ
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɦɥɚɞɟɠɤɚɬɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɂɧɬɟɪɚɤɬɤɥɭɛ
Ɋɨɬɚɪɢɚɧɰɢ ɛɹɯɚ ɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢ ɨɬ ɦɚɥɤɢɬɟ ɬɚɥɚɧɬɢ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɚ ɡɚ
ɩɪɚɡɧɢɱɧɨɬɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɟ
ɩɨɝɪɢɠɢɦɭɡɢɤɚɥɧɚɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨɬȾɨɛɪɢɱ
Ɂɚ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚɧɟ ɟ ɱɟ ɡɚ
ɩɴɪɜɢ ɩɴɬ ɜ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɪɨɬɚɪɢɚɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɧɚɱɟɥɨɜɢɡ-

ɝɪɚɞɪɨɬɚɪɢɚɧɰɢɨɬɤɥɭɛɚ
ɜ  ɧɚɫɟɥɟɧɢ ɦɟɫɬɚ ± ɜɤɥ
ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɢ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɟ
ɜɤɥɸɱɢɯɚ ɜ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɨɬ ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɧɚɞ 
ɱɥɟɧɨɜɟɤɨɢɬɨɩɪɨɜɟɞɨɯɚ
ɲɟɫɬɜɢɟɜɝɪɚɞɚ
ȼ ɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ
ɪɨɬɚɪɢɚɧɫɤɚ ɝɨɞɢɧɚ   ɸɥɢ
ɛɟ ɨɬɱɟɬɟɧɨ ɱɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ
ɡɚɤɚɭɡɢɜɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨɩɪɟɡɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɝɨɞɢɧɢ
ɜɴɡɥɢɡɚɬɧɚɧɚɞɦɥɧɥɜɱɪɟɡ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚɩɨɜɟɱɟɨɬ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɫɟɤɬɨɪɢɬɟ ɡɞɪɚɜɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɨɤɨɥɧɚɫɪɟɞɚ

Вокална група "Северина" при НЧ "Н.Й. Вапцаров-1873", гр. Тутракан се представи отлично на 11-я
Национален фолклорен фестивал "Столетово пее и танцува 2018", провел се на 30 юни и 1 юли т.г. в с.
Столетово, общ. Карлово. С този форум се отбелязва и 90-годишния юбилей на читалището-организатор.
ВГ "Северина" и ръководителят й Стоян Дечев се завърнаха с грамота и медал за отлично представяне,
както и със специална покана за участие и догодина, тъй като са имали впечатляващи изпълнения.

ɋɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟɨɬɇɑɂɫɤɪɚɝɜɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥɭɱɚɫɬɜɚɯɚɜɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧɮɨɥɤɥɨɪɟɧ
ɫɴɛɨɪɅɟɞɟɧɢɤɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɬɈɛɳɢɧɚȼɪɚɰɚ

ɇɚɝɪɚɞɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚȾɜɟɦɨɝɢɥɢɢɤɨɧɚɧɚɋɜɆɚɪɢɧɚɢɡɪɚɛɨɬɟɧɚɨɬɆɢɪɚȻɚɱɟɜɚɨɬ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚɋɜɆɚɪɢɧɚɜɫɄɚɪɚɧȼɴɪɛɨɜɤɚɛɟɩɪɢɫɴɞɟɧɚɧɚɇɚɪɨɞɧɨɱɢɬɚɥɢɳɟɋɜɟɬɥɢɧɚ
ɫȼɚɪɧɟɧɰɢɩɪɢɬɹɯɧɨɬɨɭɱɚɫɬɢɟɜɴɜɎɨɥɤɥɨɪɧɢɹɮɟɫɬɢɜɚɥɀɢɜɚɜɨɞɚ
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Криминални загадки

Ухажорът
Д

вамата застрахователни следователи
Джери и Оби посетиха жената, която претендираше за застрахователна
премия от милион долари.
Тя беше претърпяла инцидент преди шест месеца,
който я беше приковал в
инвалидна количка.
На излизане от къщи,
Джери беше направил дълбоки поклони пред ищцата,
като с двете си ръце беше
вдигнал едната й ръка към

устните си и я беше целунал по стар обичай. Това
предизвика възмущението
на Оби.
- Ние не сме тук, за да
ухажваме, а да я разследваме. Ако спечели делото
ще набута компанията ни
с милион долари - каза той
ядосано.
- Така ли? - усмихна се
Джери.
- Да, тя ни каза, че след
инцидента не можела да
върви и шест месеца била
прикована в инвалидна количка. На своя страна има
психиатър наркоман, а нашите доктори не могат да
открият нищо. И рентге-
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нът не показва нищо. А ти
вместо да разследваш измамата й целуваш ръката.
- Успокой се, Оби! Целувайки ръката й аз я разследвах в качеството си на
ухажор. Тази дама лъже. Тя
не се е придвижвала в тази
инвалидна количка през
последните шест месеца.

И аз вече мога да докажа
това.
Какво точно Джери е
разбрал с ухажорската си
целувка?
Из „Криминални загадки”
от Кен Уибър
Б.р.: Отговорът очаквайте - в следващия брой

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079
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№ 31/27.06.2018 год.

№ 32/27.06.2018 год.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че със Заповед №РД-04861/25.06.2018 г. на Кмета на Община Тутракан на основание чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ, се дава разрешение да се възложи изработването
на проект:
Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация (ПУППР) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-1233 и XII-1232 в
квартал 2 по застроителен и регулационен план на квартал „Рибарска
махала”, одобрен със Заповед №114/29.04.1991 г. на Общински съвет
- гр. Тутракан (поземлен имот с идентификатор 73496.500.4108 по
КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008
г. на ИД на АГКК гр. София и административен адрес: гр. Тутракан,
ул. „Райко Даскалов” №25-27).
С проекта не се изменя уличната регулация.
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да
направят писмени възражения, предложения и искания по него до
Общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че със Заповед №РД-04862/25.06.2018 г. на Кмета на Община Тутракан на основание чл. 129,
ал. 2 от ЗУТ, е изработен проект:
Изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване
(ПУП-ПЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) V в квартал 148 по плана за регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение
№327/02.02.2006 г. на Общински съвет – гр. Тутракан (поземлен
имот с идентификатор 73496.501.3042 по КК и КР на гр. Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр.
София и административен адрес: гр. Тутракан, ул. „Средна гора”).
Устройствената зона от разновидност „Предимно производствена”
(Пп) се запазва. За парцел V се дава отреждане - „за производствени,
складови и обществено-обслужващи дейности”.
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да
направят писмени възражения, предложения и искания по него до
Общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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№ 33/27.06.2018 год.

№ 34/27.06.2018 год.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че със Заповед №РД-04863/25.06.2018 г. на Кмета на Община Тутракан на основание чл. 129,
ал. 2 от ЗУТ, е изработен проект:
Подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот с идентификатор 73496.501.982 по КК и КР на гр. Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр.
София, в квартал 128 по плана за регулация на гр. Тутракан, одобрен
с Решение №327/02.02.2006 г. на Общински съвет - гр. Тутракан.
Новосъздаденият урегулиран поземлен имот УПИ е I-982, квартал
128. Възложител на проекта е Ю. Ю. А.
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да
направят писмени възражения, предложения и искания по него до
Общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че със Заповед №РД-04864/25.06.2018 г. на Кмета на Община Тутракан на основание чл. 129,
ал. 2 от ЗУТ, е изработен проект:
Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация (ПУППР) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV - "Здравен пункт”
и XII - „Дом ТКЗС” в квартал 21 по кадастрален и регулационен план
на с. Шуменци, одобрен със Заповед №3706/13.08.1950 г.
УПИ IV - "Здравен пункт” и XII - „Дом ТКЗС” в квартал 21 се обединяват в нов УПИ XII като отреждането се запазва - „за обществено
обслужване".
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да
направят писмени възражения, предложения и искания по него до
Общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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№ 35/27.06.2018 год.

№ 36/27.06.2018 год.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че със Заповед №РД-04865/25.06.2018 г. на Кмета на Община Тутракан на основание чл. 129,
ал. 2 от ЗУТ, е изработен проект:
Подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот с идентификатор 73496.500.4103 по КК и КР на гр.
Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на
АГКК гр. София, в квартал 9 по плана за регулация на гр. Тутракан,
одобрен със Заповед №270/12.04.1976 г., с административен адрес:
гр. Тутракан, ул. „Александър Стамболийски” №21. Новосъздаденият
урегулиран поземлен имот УПИ е XXI-4103, квартал 9. Възложител
на проекта е С. И. Й.
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да
направят писмени възражения, предложения и искания по него до
Общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Тутракан Ви уведомява, че със Заповед №РД-04866/25.06.2018 г. на Кмета на Община Тутракан на основание чл. 129,
ал. 2 от ЗУТ, е изработен проект:
Подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот с идентификатор 73496.501.2862 по КК и КР на гр.
Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на
АГКК гр. София, в квартал 47 по плана за улична регулация на гр.
Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 г. на Общински съвет – Тутракан, с административен адрес: гр. Тутракан, ул. „Камчия”
№13. Новосъздаденият урегулиран поземлен имот УПИ е XIX-2862,
квартал 47. Възложител на проекта е М. Г. Б.
Заинтересованите лица могат в четиринадесет дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработения проект, както и да
направят писмени възражения, предложения и искания по него до
Общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

20 -24 септември 2018 г.

Албания и Македония - късчета история
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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Литературна вечер на местните автори

ɊɭɦɹɧɚɄȺɉɂɇɑȿȼȺ

юбители на словото и
местни творци се срещнаха
в една специална вечер - на
28 юни, организирана от Историческия музей и Читалище „Никола
Вапцаров”. И както водещите Радостина Пейчева и Петьо Стойчев
казаха: "Събрали сме се, за да се
запознаем лично или задочно с
нашите местни писатели, да ги почетем и да се насладим на тяхното
творчество. Прекрасно е, че тук
се раждат, черпят вдъхновение и
творят толкова много будни хора".
В залата на Обредния дом, началото постави 11-годишната Фонда
Мехмед от с. Търновци прочитайки
авторското си стихотворение, посветено на училището.
Андрея, Даная и Виолина - редовни читатели на Детския отдел
на библиотеката, представиха
откъс от детския роман „Одриският владетел” на местната авторка
Румяна Капинчева. Тя е носител
на Национална награда в конкурса
за детска литература „Петя Караколева". Издала е стихосбирките
„Вечният Тутракан”, „Плетачка
на любов” и „Шкурка за душата”.
Автор е на пиеси, сред които „Резерват за марсианци”, „Коледно
пътуване”, „Приключенията на
едно сандалче”, „Провинциална
сцена” и редица други. Изключи-

Л

телно активен и
разнообразен
творец, Капинчева представи
и стихове посветени на Бленика.
Своята "Приказка за две
петлета" прочете
Иванка Морарова, която има
публикации на
разкази и стихове в различни
сборници и алманаси.
Йорданка
Иванова, библиотекар отдел
„Възрастни”
на читалищната библиотека,
представи авторката Димитричка
Стоянова. "Избрах да представя
Димитричка Стоянова, защото ми
е сестра, но и защото харесвам
нейното творчество и искам да я
подкрепя в нейния творчески път.
Издаде изключително въздействащата стихосбирка „Откровение”
- каза Иванова.
Следващият местен творец,
който представи авторско произведение - „Носталгично”, бе

ȽɟɨɪɝɢȽȿɇɑȿȼ

СМЯХ
Ⱦɜɚɦɚɫɢɝɨɜɨɪɹɬ
Ȼɪɟɦɟɧɧɚɟ
ɉɟɲɨɨɬɝɚɬɧɢɤɨɟɟɬɨɜɚ
 Ⱥɦɚ ɤɚɤ ɚɡ ɜɢɧɚɝɢ ɜɧɢɤɨɟɬɨ ɫɟ ɟ ɪɨɞɢɥɨ ɜ Ⱥɧɝɥɢɹ ɦɚɜɚɦ
ɢɡɪɚɫɬɧɚɥɨɜȻɪɚɡɢɥɢɹɢɭɦɌɨɟɤɚɬɨɩɪɢɉɌɉɬɢɜɧɢɪɹɥɨɜȻɴɥɝɚɪɢɹ"
ɦɚɜɚɲɚɦɚɞɪɭɝɢɬɟɧɟ
ɇɟɦɨɝɚɞɚɨɬɝɚɬɧɚ
Ɏɭɬɛɨɥɴɬɛɟɩɢɱ
ɄCɜɨɳɟɤɚɠɟɲɞɚɢɡɥɟɡɟɦɞɨɜɟɱɟɪɚɢɞɚɢɡɩɢɟɦ
ɑɭɤɱɭɤ
ɩɢɬɢɟɬɚ"
Ʉɨɣɟ"
ɫɟɩɢɲɟɫɥɹɬɨ
Ⱥɡɫɴɦɦɟɪɚɤɴɬɡɚɪɚɛɨɬɚ
ɋɚɦɨɡɚɦɢɧɭɬɤɚɢɞɜɚɦ
ɋɪɟɳɚɬɫɟɞɜɟɚɤɭɥɢ
 Ⱥ ɚɡ ɬɨɜɚ ɥɹɬɨ ɩɥɭɜɚɯ
 Ɉɯɯ ɦɢɥɨ ɛɨɥɢ ɦɟ ɛɭ- ɨɤɨɥɨɄɢɩɴɪɬɚɤɢɜɚɩɴɥɧɢɱɤɢ
ɡɤɚɬɚ  ɤɚɡɚɥɨ ɜɥɸɛɟɧɨɬɨ ɬɭɪɢɫɬɢɫɥɨɣɫɥɚɧɢɧɤɚɫɥɨɣ
ɦɨɦɢɱɟ
ɦɟɫɰɟ Ɇɧɨɝɨ ɯɭɛɚɜɨ ɥɹɬɨ
Ɇɨɦɱɟɬɨɹɰɟɥɭɧɚɥɩɨɛɭɡɚ- ɛɟɲɟ
ɬɚɢɩɨɩɢɬɚɥɨ
 Ⱥ ɚɡ ɪɟɲɢɯ ɡɚ ɫɴɜɫɟɦ
Ɇɢɧɚɥɢɥɢɬɢ"
ɤɪɚɬɤɨ ɞɚ ɩɨɩɥɭɜɚɦ ɨɤɨɥɨ
Ⱦɚɫɟɝɚɦɟɛɨɥɢɜɪɚɬɥɟɬɨ ɋɥɴɧɱɟɜɛɪɹɝ
Ɇɨɦɱɟɬɨ ɝɨ ɰɟɥɭɧɚɥɨ ɩɨ
Ɍɢɥɭɞɚɥɢɫɢ"ɑɟɬɨɬɚɦ
ɜɪɚɬɥɟɬɨɢɩɚɤɩɨɩɢɬɚɥɨ
ɫɚɦɨɩɢɹɧɢɰɢ
Ɇɢɧɚɥɢɥɢɬɢ"
 ȿ ɜɹɪɧɨ ɟ ɧɨ ɩɴɤ ɤɚɤɴɜ
Ɉɬɯɪɚɫɬɢɬɟɫɟɩɨɞɚɥɟɞɢɧ ɱɟɪɟɧɞɪɨɛɢɦɚɬ
ɜɴɡɪɚɫɬɟɧɱɨɜɟɤɢɩɨɩɢɬɚɥ
 Ɇɨɦɱɟ ɬɢ ɯɟɦɨɪɨɢɞɢ ɥɟɅɹɬɨ Ʉɴɫɟɧ ɫɥɟɞɨɛɟɞ
ɤɭɜɚɲɥɢ"
ɇɹɤɨɥɤɨɩɚɬɤɢɫɢɩɚɫɚɬɤɪɨɬɤɨ ɬɪɟɜɢɱɤɚ ɜ ɝɪɚɞɢɧɤɚɬɚ ɧɚ
Ʌɹɬɨ ȼɟɱɟɪ ɋɬɪɚɯɨɬɧɚ ɩɫɢɯɨɞɢɫɩɚɧɫɟɪɚ ɑɨɜɟɤ ɨɬ
ɝɪɴɦɨɬɟɜɢɱɧɚ ɛɭɪɹ Ɇɚɥɤɢɹɬ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɝɢ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ
ɂɜɚɧɱɨɟɭɩɥɚɲɟɧɨɬɝɪɴɦɨɬɟ- ɩɪɟɡ ɦɚɥɤɨɬɨ ɩɪɨɡɨɪɱɟ ɧɚ
ɜɢɰɢɬɟɬɪɟɩɟɪɢɢɩɢɬɚɦɚɣɤɚ ɫɬɚɹɬɚɫɢɢɫɢɦɢɫɥɢ
ɫɢɆɚɦɨɳɟɞɨɣɞɟɲɥɢɞɚ
ɉɫɢɯɨɩɚɬɤɢ
ɫɩɢɲɩɪɢɦɟɧɞɧɟɫ"
Ɇɚɣɤɚɬɚɫɟɭɫɦɢɯɜɚɢɤɚɡɜɚ
Ⱦɜɟɩɪɢɹɬɟɥɤɢɫɢɝɨɜɨɪɹɬ
Ⱥɡɬɪɹɛɜɚɞɚɫɩɹɜɫɬɚɹɬɚ
Ɂɧɚɟɲɥɢɦɴɠɴɬɦɢɜɟɱɟ
ɩɪɢ ɬɚɬɤɨȾɴɴɴɥɝɚ ɬɢɲɢɧɚ ɨɫɬɚɪɹɜɚ
ɫɥɟɞɬɨɜɚɝɥɚɫɴɬɧɚɂɜɚɧɱɨ
Ɂɚɳɨɦɢɫɥɢɲɬɚɤɚ"
ɉɪɢɝɨɥɹɦɨɬɨɲɭɛɟɡɧɚɱɢ
ȼɱɟɪɚɜɪɟɫɬɨɪɚɧɬɚɩɴɪɜɨ
ɨɝɥɟɞɚ ɦɟɧɸɬɨ ɚ ɱɚɤ ɫɥɟɞ
Ⱦɨɤɬɨɪɟɤɚɠɟɬɟ"
ɬɨɜɚɫɟɪɜɢɬɶɨɪɤɚɬɚ

Георги Василев от Тутракан. Той "Случайно разкрити престъплее дългогодишен сътрудник на ния". В момента довършва втората
вестниците „Тутракански глас”, книга от трилогията си - "Златният
„Напредък”, „Дръстър” - Силистра наполеон", както и романа "Сляпо
и на централните вестници „Труд”, наследство" - за цар Самуил. На
”Поглед”, ”Учителско дело” и срещата бе прочетено нейното
”Стършел”. Чрез публикациите си стихотворение „Горице ле”
на различни теми изразява активСледващият местен творец
ната си гражданска позиция
представен със стихове бе АтаАнастасия Якова, също родом наска Минчева от Старо село.
от Тутракан е израстнала в семей- Стихосбирките й „До корена” са
ство на преселници - баща й е от посветени на родното място.
гр. Тулча, Румъния, а съдбата на
Не бе забравен и Почетният
майка й е свързана с историята на гражданин на Тутракан и общината
българите-таврийци. Над 30 г. е - Борис Илиев. Той е неуморен и
дописник на вестник „Тутракански всеобхватен фолклорист и краглас”, сътрудничи на Историче- евед-изследовател на Тутракан,
ските музеи в Тутракан и
Добрич. Описва събитията
по преселението на българите от Южна Добруджа
през 1940 г. и съдбата на
българите-таврийци. Издала
е книгите „Полет”, „Тайните
на Дунава” и „Престъпление
без наказание”. По време
на литературната вечер тя
представи най-новото си
произведение - фейлетонът
„Метаморфоза”.
Стихотворението "Дядо
Драган" прочете Адриан Василев, който също е тутраканец. По баща произхожда
от русчушки фанариоти,
а по майка – от румънски
селяни, от долината на река ȽɟɨɪɝɢȼȺɋɂɅȿȼ
Яломица. В продължение
на 5 години кръстосва моретата Исперих и цялото Лудогорие.
и океаните, а после работи и по Издава многобройни трудове с
Дунава. Установява се в Русе. След етнографски и исторически хапенсионирането си работи като рактер. Пише пиеси, сред които
преводач на и от румънски език. са „Неспокойни нощи” и „Крепост
Първите си стихове публикува във непреклонна", автор е и на много
вестника на Военния флот. Има стихове, от които публиката се наиздадени две книги „Краставици слади на „Д обра добруджанката
по шлепчийски” – моряшки хумор, и два змея”.
и „Старото кино” - поезия.
Представен бе и един интересен
Местната писателка Николинка местен автор, лекар по образоваВълкова, известна и с псевдонима ние и поет по душа - д-р Стоянка
Никол Рус, е автор е на разкази, Димова, която посвещава стихостихове и романи, сред които "Ко- творения на всичките си колеги,
гато боговете спяха" - роман, пос- вкл. и на болницата - „МБАЛ - Тутветен на Баташкото клане, романът ракан”, което прозвуча в залата.
„Русите плитки” - първи том от още
С обич към Тутракан и неговите
незавършената трилогия "Пътят жители пише и тутраканецът Иван
на невъзможното" и поредицата Грънчаров, казаха водещите. Той

Джулай въпросителница
1. С какво е свързан празникът Джулай Морнинг?
а/с хипи движение
б/ с изгрева над морето
в/ с изгрева над Дунав
2. Кога възниква празнуването в България на Джулай Морнинг?
а/ през 2000 г.; б/ през 1980 г.; в/ през 1960 г.
3. В коя страна единствено се празнува Джулай Морнинг ?
а/ в България; б/ в Англия; в/ в Русия
4. Преди колко години започна да се празнува Джулай Морнинг
в Тутракан?
а/ преди една година
б/ преди две години
в/ преди шест години
5. Къде в Каварна се посреща Джулай Морнинг?
а/ на центъра на града
б/ при село Камен бряг
в/ до Общината
6. Кое парче на Юрая Хийп се пее традиционно на Джулай
Морнинг?
а/ Юлско утро; б/ Майско утро; в/ Септемврийско утро
7. Кой в Тутракан изпълни парчето „Юлско утро”?
а/ Джон Лаутън
б/ Лили Иванова
в/ Васко Кръпката
8. Къде във вътрешността на страната се празнува Джулай
Морнинг?
а/ в София; б/ в Кърджали; в/ в Петрич
9. Какво символизира движението Джулай Морнинг?
а/ желанието за свобода
б/ желанието за къпане
в/ безсънието
10. Кой политик тази година празнува Джулай Морнинг в Тутракан?
а/ Валери Симеонов
б/ Волен Сидеров
в/ Бойко Борисов
Отговори от миналия брой: 1-В, 2-В, 3-В, 4-В, 5-А,
6-В, 7-А, 8-В, 9-А, 10-А

ȺɧɚɫɬɚɫɢɹəɄɈȼȺ

има издадени стихосбирка „Пътят
към моята църква” и книгата „Изкуствата през вековете. Записки”
и представи две хумористични
стихотворения - „Селфи” и „Тръгнал дядо”.
Следващият автор е Васил Търпанов. През 2015 г. издава стихосбирката „Минаха години”, а
съвсем скоро предстои да излезе
от печат „Летопис на смутното
време 1944 - 2017 г." Творци и
публика чуха стихотворенията
му „Забързан бяг” и „Дунавски
вечери".
В края на вечерта имаше изненадващо представяне на стихотворение от Георги Генчев, посветено
на жена му Надежда, която също
присъстваше.
Литературната вечер завърши с
представянето на един утвърдил
се автор и същевременно театра-

лен деец - Ценка Бойчева. Нейни
стихове са публикувани в местния
печат - в. „Тутракански глас” и
в.„Спектър Силистра”. Издава
стихосбирките „Любов завинаги”,
„Трепети мои, мои вълнения”, „По
пътеката на залеза”, „Споделена
обич”, „С пулса на сърцето” и
„Лирика”, а водещата Радостина
прочете стихотворения й „Сълзите
на старицата” и „Аз и „Лунната
соната”.
За магичността на атмосфера
допринесоха и изпълненията на
Група „Акустика” при градското
читалище с ръководител Володя
Иванов и Музикален клуб „Амфион” с ръководител Галена Ненова.
Добрата идея за представяне
на местните автори бе подкрепена и от Община Тутракан чрез
Поздравителен адрес от кмета д-р
Димитър Стефанов.

ȺɞɪɢɚɧȼȺɋɂɅȿȼ

Забавна астрология

Рак
ɪɟɦɟɬɨ ɧɚ Ɋɚɤɚ ɟ ɑɭɞɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ
Ʌɹɬɨȿɧɚɧɹɤɨɢɦɟɫɬɚɜɚɥɢɬɚɫɟ
ɤɴɫɚ ɇɨ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜɫɢɱɤɨ ɟ ɫɩɨɤɨɣɧɨɊɚɤɴɬɫɟɝɪɢɠɢɡɚɧɟɝɨɡɚɳɨɬɨɬɨɣɟɦɧɨɝɨɫɢɥɟɧ
ɢɡɞɪɴɠɥɢɜɢɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɟɧɡɧɚɤɉɪɢɬɟɠɚɜɚɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɮɢɧɭɫɟɬɢɩɨɪɚɡɹɜɚɳɚɢɧɬɭɢɰɢɹɋɚɦɨɞɚɩɨɝɥɟɞɧɟɧɹɤɨɝɨ
ɢɞɚɦɭɱɭɟɝɥɭɩɨɫɬɢɬɟɜɟɞɧɚɝɚɪɚɡɛɢɪɚɳɨɡɚɱɨɜɟɤɟɢ
ɧɚɤɚɤɴɜɫɟɩɪɚɜɢɞɨɪɢɤɚɤɜɢɫɚɰɟɥɢɬɟɦɭȺɰɟɥɢɬɟɧɚ
ɜɪɟɦɟɬɨɧɟɫɚɞɨɛɪɢɌɨɢɫɤɚɞɚɧɚɩɪɚɜɢɦɧɨɝɨɩɨɪɚɡɢɢ
ɧɨɊɚɤɴɬɡɧɚɟɬɨɜɚɢɛɞɢɧɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧɄɨɝɚɬɨɬɢɝɨɜɨɪɢ
ɧɹɤɨɣɊɚɤɢɬɢɞɚɜɚɫɴɜɟɬɢɧɚɣɞɨɛɪɟɝɨɩɨɫɥɭɲɚɣɁɚɜɢɣ
ɞɨɦɚɬɢɬɟɫɚɝɪɢɥɉɨɫɬɚɜɢɦɪɟɠɚɧɚɞɩɢɩɟɪɚɌɚɤɚɳɟɫɟ
ɩɪɟɞɩɚɡɢɲɨɬɝɪɚɞɭɲɤɚɆɚɤɚɪɱɟɩɨɜɟɪɨɹɬɧɨɟɝɪɚɞɭɲɤɚ
ɞɚɧɹɦɚɇɚɥɢɪɚɡɛɪɚɯɬɟɊɚɤɴɬɫɟɝɪɢɠɢɡɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɆɚɮɢɹɬɚɦɧɨɝɨɞɨɛɪɟɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɜɚɬɨɡɢɡɧɚɤɊɚɤɴɬɧɟ
ɞɨɩɭɫɤɚɧɹɤɨɣɞɚɦɭɫɟɜɪɟɜɠɢɜɨɬɚɢɦɨɠɟɞɚɩɚɡɢɬɚɣɧɢ
ɩɨɜɟɱɟɨɬɜɫɟɤɢɞɪɭɝɫɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟɧɚɋɤɨɪɩɢɨɧɚɌɨɜɚɡɚ
ɦɚɮɢɹɬɚɧɟɜɚɠɢɡɚɌɭɬɪɚɤɚɧɌɭɤɬɚɤɨɜɚɠɢɜɨɬɧɨɧɹɦɚ
Ɋɚɤɴɬɢɦɚɦɧɨɝɨɞɨɛɪɢɱɟɪɬɢɉɨɜɟɱɟɞɨɛɪɢɨɬɤɨɥɤɨɬɨ
ɥɨɲɢ ɇɢɤɨɣ ɧɟ ɟ ɬɨɥɤɨɜɚ ɝɪɢɠɨɜɟɧ ɪɨɞɢɬɟɥ ɢ ɞɨɦɚɤɢɧ
ɤɨɥɤɨɬɨɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɟɞɢɧɊɚɤȻɢɭɦɪɹɥɡɚɬɟɛɚɤɨɬɟ
ɨɛɢɱɚ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ Ɋɨɦɚɧɬɢɱɟɧ ɥɸɛɜɟɨɛɢɥɟɧ ɢ ɞɨɛɴɪ
ɌɨɣɟɩɨɟɬɢɚɪɬɢɫɬɞɚɠɟɟɢɩɚɬɪɢɨɬɄɨɝɚɬɨɡɚɡɜɭɱɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɬ ɯɢɦɧ ɨɫɨɛɟɧɨ ɫɥɟɞ ɧɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɧɹɤɨɣ
ɫɩɨɪɬɢɫɬɧɚɩɪɚɜɨɫɟɩɪɨɫɴɥɡɹɜɚɢɧɚɫɬɪɴɯɜɚɇɚɫɬɪɴɯɜɚ
ɢɤɨɝɚɬɨɫɟɡɚɩɟɟɩɟɫɟɧɬɚÄɘɥɫɤɨɭɬɪɨ´ɧɚȾɠɭɥɚɣɆɨɪɧɢɧɝ
ɇɚɩɪɚɜɨɦɭɢɞɟɞɚɫɤɨɱɢɜȾɭɧɚɜɚɧɨɧɟɞɚɫɟɞɚɜɢɚɞɚ
ɫɟɪɚɡɯɥɚɞɢɨɬɦɧɨɝɨɬɨɟɦɨɰɢɢ
ɆɢɧɚɦɢɪɚɬɫɟɦɚɥɤɨɥɨɲɢɱɟɪɬɢɌɨɛɟɡɯɢɱɧɟɦɨɠɟ
Ɋɚɰɢɬɟ ɫɚ ɚɞɫɤɢ ɪɟɜɧɢɜɢ Ɋɟɜɧɭɜɚɬ ɢ ɢɡɝɪɟɜɚ ɢ ɡɚɥɟɡɚ
ɆɚɥɤɨɫɚɫɤɴɩɟɪɧɢɰɢɆɧɨɝɨɞɚɠɟȿɞɧɨɜɪɟɦɟɡɚɤɪɢɥɢ
ɛɚɧɹɬɚɜɝɪɚɞɚɡɚɞɚɫɟɤɴɩɹɬɜȾɭɧɚɜɚɡɚɩɨɟɜɬɢɧɨ
Ɉɛɚɱɟ ɫɚ ɚɪɚɛɢɹ ɬɨɟɫɬ ɯɭɛɚɜɚ ɡɨɞɢɹ Ɂɚɬɨɜɚ ɛɟɛɟɬɚ
ɝɥɟɞɚɣɬɟɞɚɫɟɪɨɞɢɬɟɪɚɱɟɬɚ

В
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Приказки за възрастни

Албицията
я беше красиво дърво.
Беше я посадила стопанката на двора с много
любов. Имаше красива корона,
която през лятото се обсипваше
с мъхести розови цветове. Дългите й тичинки разперени като
ветрило й придаваха невероятно
обаяние. Човек имаше чувството,
че на клоните й са накацали жар
птици с пухкави крилца.
Синът на стопанката много
обичаше това дърво. Той сядаше срещу него и го гледаше
сякаш беше влюбен. И тъй като

Т

СМЯХ
Лято! Плаж! Море! Девойка с
кръшна походка, се насочва към
морето...
Мъж и подвиква:
- Ей, не влизай, дълбоко е!
Тя се обръща да види, кой и говори. Той я поглежда и се поправя:
- А, влизай, влизай...
От зоопарка избягала пума.
Търсят я, не и не, няма я. Накрая
от едно софийско село се обажда
някаква баба и казва: - Пумата е
на върха на черешата в двора ми...
Пристига специалист, с пушка
и едно дребно, мъничко куче на
име Топчо.
- Бабо, ето ти пушката, ще се
кача на черешата и ще я раздрусам.
Пумата ще падне, Топчо ще я захапе за топките (обучен е за това) и
ще я завлече обратно в зоопарка.
- А тогава пушката за какво
ми е?
- Стреляй в Топчо, ако аз падна
от черешата...
Старец се спира пред проститутка с думите:
- Струва ми се, мадам, че с Вас
работим една и съща професия!
Тя: - О, дядка! Да не би да искаш
да ми кажеш, че си компаньон или
жиголо?!
Той: - Не. Нощен пазач съм. И
двамата спим за пари…

можеше да рисува, вплиташе
в рисунките си копринения й
чар. Но стопанката се разболя
и скоро почина. Красотата в
двора помръкна. Стопанинът се
изпълни с мълчалив гняв. Синът,
който учеше в Художествената
академия, започна рядко да се
завръща в къщи. Само тогава,
когато цъфтеше албицията. Тя му
напомняше на майчиното лице и
на времето, когато всички бяха
щастливи.
Един ден, завръщайки се в
къщи, той видя баща си с брадва
в ръка. Спря за малко и страшна
мисъл мина през ума му. Затича
се, мина покрай баща си блъскай-

ки го. Албицията беше отсечена.
Ефирните й цветове се въргаляха
на земята.
- Защо, татко, защо? - простена синът. - Тя беше толкова
красива!
- Красотата не се яде - каза
през зъби стопанинът и захвърли
брадвата.
След като беше загубил съпругата си и красотата беше
загубила смисъл за него.

ɆɚɍɈȻɊɋɉȾɋȻɇȻ ɨɛɈɒ„ɈȽɛɪɱɛɫɩɝ– 1873”, ɍɮɭɫɛɥɛɨ
Ê

ͣʶʰʻʽʦʿʤˀʶʤ͟Ê
ʦ̶̡̡̨̨̛̛̭̖̪̖̯̻̯̥̖̭̖̣̯̀Ϯϭ͗ϬϬ̸͘Ê̸̡̨̛̛̪̬̭̬̖̺̱̯̣̺̖̯̏̌̌̌Ê
Ê
ˇʽ˃ʽʦʤʶʤʻˉʰ˔Ê
ʽ̯ϭϲ͘Ϭϳ̨̔͘ϭϲ͘Ϭϴ͕͘ϯ̸̸̨̛̭͕̖̦̻̙̭̖̥̦̌̌̏̔̔Ê
ʦ̨̖̺̔͗Ê̔-̬ʱ̨̬̦̔̌ʶ̶̨̱̬̌̏Ê˃̡̭̌̌͗Ế̦̥̌Ê
ÊÊ
ˁˋʫ˃ʶʤˁˀʫʪʿˀʰˀʽʪʤ˃ʤÊ
ʽ̯ϭϬ͘Ϭϳ̨̔͘ϭϬ͘Ϭϴ̨͕̯ϭϬ͗ϬϬ̨̔ϭϭ͗ϬϬ̸͘Ê
ʦ̨̖̺̔͗Êʻ̖̙̌̔̔̌ʺ̸̛̦̖̏̌Ê˃̡̭̌̌͗Ế̦̥̌Ê
Ê
˄ˋʰʸʰˍʫʿʽʫʶʽʸʽʧʰ˔Ê10Ê+ÊÊ
ˁ̨̬͕̯́̔̌ÊÊ10.00Ę̂̔11.30Ê̸͘Êʦ̸̨̨̛̛̛̛̯̣̺̖̯̻̦̦̖̌̏̐̚͘Ê
˃̡̭̌̌͗Ế̦̥̌Ê
ʯ̶̨̨̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̦̱̬̬̯̪̦̬̖̯̦̪̬̖̯͕̭̻̬̦̭̪̦̖̯̌̍̌̏̌̍̌̏̌̌̏̌̚̚
̨̡̨̦̣̦̯̭̬̖̌̌̌̔̌͘Ê
Ê
ˁˀˎˋʻʰˀˎˉʫ14Ê+Ê
ʿ̡̨̖̯̻͕̯ϭϬ͘ϬϬ̨̔ϭϮ͘ϬϬ̸͘,Êʦ̨̖̺̔͗Êˁ̡̣̦̌̏́̌
ʰ̨̦̏̌̏̌Ê˃̡̭̌̌͗Ę̨̨̛̛̛̭̥̭̯̯̬̦̂̏̌̏̍̌̌̚̚
̛̛̭̱̖̦̬̯̖̏Ê
ʿ̴̨̨̨̛̛̬̭̬̥̬̦̖̦̬̱̪̯̪̦̖̌̌̐̌ϱ̸̨̡̖̏̌Ê
ʪ̡̖̱̪̙̌-Ê̸̶̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦͕̱̯͕̣̱̥͕̯̖̣͕̭̯̖̦̦̭̦̬̌̍̌̍̌̏̔͘Ê
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Мамо,прочети ми!
ƤǗƾǔǂǏǋ
ɬɚɤɚɦɢɥɢɞɟɰɚɦɚɥɤɨɬɨɡɴɛɱɟɫɴɜɫɟɦɡɚɛɪɚɜɢɥɨ ɡɚ ɯɢɝɢɟɧɚɬɚ
ɉɚɫɬɚɬɚ ɡɚ ɡɴɛɢ ɢ ɱɟɬɤɚɬɚ
ɬɴɠɧɨɫɬɨɹɥɢɧɚɩɨɫɬɚɜɤɚɬɚɜ
ɛɚɧɹɬɚɢɪɨɧɟɥɢɫɴɥɡɢ
 ɇɨ ɤɚɤ ɬɚɤɚ Ɂɴɛɱɨ ɧɟ ɫɟ
ɫɟɳɚɡɚɧɚɫ"ɜɴɪɬɹɥɚɝɥɚɜɚ
ɱɟɬɤɚɬɚ ɢ ɩɨɝɥɟɠɞɚɥɚ ɩɚɫɬɚɬɚȾɚɧɟɛɢɬɢɞɚɫɢɦɧɨɝɨ
ɥɸɬɚ"
ɇɟɫɴɦɬɪɨɫɜɚɥɚɫɟɩɚɫɬɚɬ  Ⱥ ɬɢ ɞɚ ɧɟ ɛɢ ɞɚ ɫɢ
ɩɪɨɫɤɭɛɚɧɚ"
ɇɨɧɢɬɨɱɟɬɤɚɬɚɛɢɥɚɩɪɨɫɤɭɛɚɧɚ ɧɢɬɨ ɩɚɫɬɚɬɚ ɥɸɬɚ
ɉɪɨɫɬɨ Ɂɴɛɱɨ ɫɥɭɲɚɥ ɫɚɦɨ
ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ ɦɭ ɤɚɡɜɚɥ Ⱦɜɭɝ-

И

ɥɚɜɤɨȺɬɨɛɢɥɨ
ɏɢɝɢɟɧɚɬɚɟɝɪɟɲɧɨɧɟɳɨ
ɋɩɚɡɜɚɧɟɬɨɣɟɦɧɨɝɨɫɦɟɲɧɨ
Ɂɴɛɱɨɫɬɚɧɚɥɦɧɨɝɨɦɴɪɥɹɜ
ɢ ɧɟɩɨɫɥɭɲɟɧ Ʉɴɞɟɬɨ ɢ ɞɚ
ɯɨɞɟɥɢ ɫ Ⱦɜɭɝɥɚɜɤɨ ɜɫɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚɥɢɤɚɪɚɧɢɰɢɢɛɨɣȺ
ɤɨɝɚɬɨɩɨɥɢɰɚɢɬɟɩɪɢɫɬɢɝɚɥɢ
ɬɟ ɛɴɪɡɨ ɢɡɱɟɡɜɚɥɢ Ɂɚɪɚɞɢ
ɬɹɯɝɪɚɞɱɟɬɨɡɚɩɨɱɧɚɥɨɞɚɫɟ
ɩɪɨɦɟɧɹȺɤɨɩɪɟɞɢɛɢɥɨɬɢɯɨ
ɢɩɪɢɹɬɧɨɫɟɝɚɫɬɚɧɚɥɨɲɭɦɧɨ ɢ ɩɴɥɧɨ ɫ ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹ
Ɇɧɨɝɨɨɬɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɡɴɛɱɟɬɚ
ɡɚɩɨɱɧɚɥɢ ɞɚ ɩɨɞɪɚɠɚɜɚɬ
ɧɚ Ɂɴɛɱɨ Ɍɟ ɫɟ ɩɪɴɫɤɚɥɢ ɫ
ɩɚɫɬɢɬɟɢɢɡɩɨɥɡɜɚɥɢɱɟɬɤɢɬɟ
ɫɚɦɨ ɤɚɬɨ ɲɩɚɝɢ Ⱦɜɭɝɥɚɜɤɨ
ɩɨɬɪɢɜɚɥɪɴɰɟ
ɋɤɨɪɨɬɨɡɢɝɪɚɞɳɟɛɴɞɟ
ɩɨɞɦɨɹɜɥɚɫɬ
ȼɟɱɟɪɤɨɝɚɬɨɁɴɛɱɨɡɚɫɩɢ-

ɜɚɥȾɜɭɝɥɚɜɤɨɬɢɯɨɫɟɢɡɦɴɤɜɚɥɧɚɜɴɧȺɬɚɦɨɤɨɥɨɤɴɳɚɬɚɞɟɛɧɟɥɢɦɚɥɤɢɛɚɰɢɥɱɟɬɚ
 ɓɟ ɧɚɩɚɞɧɟɦ ɥɢ ɫɤɨɪɨ
ɲɟɮɟ"ɩɢɬɚɥɢɬɟ
 ɉɴɪɜɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɨɪɚɫɧɟɬɟɡɚɞɚɦɨɠɟɬɟɞɚɡɚɜɥɚɞɟɟɬɟɤɨɥɤɨɬɨɫɟɦɨɠɟɩɨɜɟɱɟ
ɡɴɛɢɁɚɬɨɜɚɯɪɚɧɟɬɟɫɟɫɧɟɱɢɫɬɨɬɢɢɢɤɪɨɬɭɜɚɣɬɟɄɨɝɚɬɨ
ɞɨɣɞɟ ɜɪɟɦɟ ɚɡ ɳɟ ɡɚɫɬɚɧɚ
ɧɚɱɟɥɨɧɚɚɪɦɢɹɬɚɐɟɥɬɚɧɢɟ
ɞɚɪɚɡɜɚɥɢɦɜɫɢɱɤɢɡɴɛɢɢɞɚ
ɝɢɧɚɩɪɚɜɢɦɫɜɨɢɪɨɛɢɌɨɝɚɜɚ
ɡɚɧɚɫɳɟɧɚɫɬɴɩɢɪɚɣ
Ɋɚɣɪɚɣɪɚɣɬɢɯɨɲɟɩɧɟɥɢ ɛɚɰɢɥɢɬɟ ɢ ɫɟ ɛɭɬɚɥɢ
ɟɞɢɧɜɞɪɭɝ
ɉɨɫɥɟȾɜɭɝɥɚɜɤɨɬɢɯɨɜɥɢɡɚɥɜɫɬɚɹɬɚɢɥɹɝɚɥɞɨɁɴɛɱɨ
Ɂɚɩɨɱɜɚɥ ɞɚ ɞɢɲɚ ɜ ɥɢɰɟɬɨ
ɦɭ ɡɥɨɜɨɧɧɚ ɦɢɪɢɡɦɚ Ⱦɚɥɢ

Ɂɴɛɱɨ ɳɟ ɭɫɟɬɢ ɤɚɤɜɨ ɦɭ ɫɟ
ɝɨɬɜɢ ɬɨɜɚ ɳɟ ɪɚɡɛɟɪɟɬɟ
ɫɥɟɞɜɚɳɢɹɩɴɬɞɟɰɚȺɞɨɬɨɝɚɜɚ ɦɢɣɬɟ ɡɴɛɱɟɬɚɬɚ ɫɢ ɡɚ
ɞɚɛɴɞɚɬɡɞɪɚɜɢɢɞɚɧɟɦɨɠɟ
Ⱦɜɭɝɥɚɜɤɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɫɬɚɧɹɜɚ
ɬɚɦɤɴɞɟɬɨɧɟɦɭɟɦɹɫɬɨɬɨ

Мамчето

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

5 юли - Гюлзар КОВАЧЕВА, Счетоводител, "Славянка"
АД, Тутракан
6 юли - Гюлсевер МЕХМЕД, Общински съветник, ОбСГлавиница
7 юли - Алтимир АДАМОВ, Народен представител от
20 МИР Силистра
7 юли - Анка КОЗАРЕВА, Библиотекар, СУ "Христо

Ботев"
7 юли - Ивайло ПАНИЧАРСКИ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 юли - Данка МИЛЧЕВА, Изп. директор на МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"
10 юли - Димитрина БАРБУЧАНОВА, Директор на Дом
за стари хора-Тутракан
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