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Високото ниво на средното образование
в Тутракан - повод за награда
в конкурса "Образцова община"
бщините Силистра,
Тутракан, Дулово и
Алфатар са отличени
в церемонията "Образцова
община", организирана от
в. "24 часа" за органите
за местна изпълнителна
власт в Северен централен
район, обхващаща областите с центрове Русе,
Плевен, Габрово, Силистра,
Разград и Велико Търново.
Областният управител
на област Силистра - Ивелин Статев и зам.-кметът
на община Тутракан - Петя
Князова-Василева, бяха сред
поканените от ръководството на в. "24 часа"
начело с неговия главен
редактор Борислав Зюмбюлев - родом от Силистра,
да участват в награждаването в церемонията,
проведена на 18 юли в
на стр. 2

О

Зам.-кметът на Община Тутракан Петя Князова-Василева
приема отличието на конкурса

Талантливи български
художници участват в
Пленер-живопис

в Тутракан

на стр. 4 и 5

Започна набирането
на номинации за
Деня на правото
да знам - 2019 П

рограма Достъп до нации в шестте категории за
Информация стартира наградите по повод Междунабирането на номи- народния ден на правото да
знам.
Електронната форма към
всяка от категориите и съответните критерии за номинации са достъпни на специалната страница за 28
септември – Международния ден на правото да знам:
http://www.righttoknowday.net/
nominations/.
Очакваме вашите номинации до 15 септември 2019.
Както всяка година, наградите ще бъдат връчени на
специална церемония, която
ПДИ ще проведе на 28 септември 2019.

Община Тутракан Община за пример

а 19 юли в Габрово се
проведе конференция
на тема „Създаване на
нови региони за планиране в
България и второ ниво на управление. Сближаване между
териториално планиране и
социално-икономическо развитие”.
Събитието бе организирано
от Асоциацията на българските градове и региони със
съдействието на фондация
„Конрад Аденауер”. Част от
програмата на конференцията бе и връчването на Годишните награди на АБГР - 2019.
Община Тутракан бе отличен с приз в категория кмета на община Тутракан д-р
„Община за пример - 2019”. Димитър Стефанов.
“ТГ”
Наградата бе получена от

Н

Защо да номинираме?
Номинациите за Деня на
правото да знам са силно
средство за популяризиране
на случаи на граждани, НПО
и журналисти, в които са
търсили информация с голяма обществена значимост,
допринесли са за промяна в
на стр. 2

регион

2

НОВИНИ
ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЛАВИНИЦА
Изнесено редовно заседание ще проведе Общински съвет-Главиница на 29 юли (понеделник) в КК "Чайка". Приемане на уточнения
план и отчет за изпълнението на бюджета на Община Главиница за
2018 г., годишен отчет за състоянието на общинския дълг и уточнения
план и изпълнение на план-сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2018 г. ще
е първата докладна записка, която ще бъде разгледана.
Освен това ще се приеме решение и за допълване на Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост с имот - "Водоем" в землището на гр. Главиница и даване на
съгласие за охрана и възлагане на рибните ресурси на воден обект в
местността "Коджа екинлик".
ПО-ВИСОКИ ДОБИВИ ОТ КАЙСИИ, ПРАСКОВИ,
ЕЧЕМИК И ПШЕНИЦА
Среден добив от 640 кг от декар е получен от досега прибраните
кайсии в Силистренско, информират от Областната земеделска дирекция. През миналата година кампанията е завършила със среден
добив от 550 кг от декар. Кайсиите са сред традиционните овощни
видове в Крайдунавска Добруджа. Тази година в района се отглеждат
19 511 декара с кайсии. Продължава прибирането и на прасковите в
района при среден добив от 567 кг от декар.
Стопаните прибират и лавандулата, като средният добив досега
е 429 кг. Междувременно в три общини на Крайдунавска Добруджа
- Алфатар, Силистра и Ситово, е завършила жътвата на пшеницата,
показва справка от Областната земеделска дирекция. В Силистренска
област вече са ожънати повече от 87% от засетите с пшеница 489
100 декара. Средният добив е 615 кг от декар - по-висок от миналогодишния от 572 кг.
Със среден добив от 572 кг от декар завърши и жътвата на ечемика
в областта. Добивът е по-висок от миналогодишния от 549 кг от декар.
Продължава жътвата на маслодайната рапица. Ожънати са 88%
от засетите 76 997 декара с тази култура. В Алфатарска, Кайнарджанска, Силистренска и Тутраканска общини жътвата на рапицата
е завършила.

21 - 23 септември 2019 г.

Куртя де Арджеш-Сибиу-Костещи
Програма
I ден - 6:30 - Отпътуване. Първата ни спирка е манастирът Куртя де Арджеш. Легендата разказва, че е построен
от майстор, който се казвал Манол. Когато започнал
строежа, всичко построено през деня през нощта се разрушавало докато му се присънило видение, че трябва да
вгради жена в строежа, за да остане здрав. В манастира
са погребани Нягое I Басараб и всички кралски двойки на
Румъния - Крал Карол и кралица Елизабета, Крал Фердинанд и кралица Мария, Крал Михай и Кралица Ана. Тук се
намират и светите мощи на Филотея Търновска.
Продължаваме към един немски град в Румъния – Херманщадт, известен още като Сибиу. Настаняване в хотел
в района. Нощувка.
II ден - 8:00 - Закуска. Разглеждане на Сибиу - един от
най-важните културни и религиозни центрове в Румъния.
Старият град на Сибиу е разположен на хълм и заради
запазената си средновековна атмосфера е вписан в
списъка на ЮНЕСКО през 2004 г., а през 2007 г. заедно
с Люксембург е избран за културна столица на Европа.
Пешеходна обиколка на историческия център на Сибиу
- крепостните стени и кули, Големия и Малкия площад с
емблематичните им сгради - Католическата църква, дворецът Брукентал, Синята къща, Градската кула, мостът на
лъжците и Готическата катедрала, Музея на фармацията.
Свободно време. Възможност за посещение на етнографския комплекс АСТРА. Разположен в красив парк, музеят
показва над 300 пренесени автентични румънски къщи
от всички райони на страната, характерни за различните
епохи, както и църкви, мелници и обществени сгради.
Нощувка.
III ден 8:00 - Закуска. Отпътуване за с. Костещи.
Едно от чудесата на Румъния са така наречените
"растящи камъни" в румънското село Костещи, окръг
Вълча. Въпросните камъни се наричат трованти и местните считат, че те са живи. Заради големия интерес
на туристите през 2006г в село Костещи е създаден
единственият в страната музей на трованти под открито небе. Неговата площ е 1.1 хектара. Отпътуване.
Цена: 190 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки и закуски в хотел 2/3* в района
на Сибиу, екскурзоводско обслужване и “Снимка за
спомен” - колаж от снимки от екскурзията.
Цената НЕ включва: вход за манастира - 4 леи,
галерията Брукентал в Сибиу - 12 леи, Музея на
фармацията - 15 леи
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0895 425453

25 - 31.07.2019 г.

Високото ниво на средното образование
в Тутракан - повод за награда
в конкурса "Образцова община"
от стр. 1 Северен централен район".
Наградата бе връчена на
град Велико Търново. Зам.- Петя Князова-Василева.
главният редактор на
Община Силистра е сред
часовия вестник е Блага носителите на специално
Букева, която е родом от отличие за общини, като
Тутракан.
поводът е "Най-голям брой
Община Тутракан е от- лекари на глава от населеличена за "Високо ниво нието". Алфатар и Дулово
на средното образование са с награди за "Добра
заради най-добрите ре- мрежа от читалища, осизултати на държавните гуряващи културен живот
зрелостни изпити в целия за своите жители".

Своебразният задочен
междуобщински конкурс
стартира през м. февруари т.г. и е наречен Национален проект “Образцова община”, сравняваща
265-те български общини.
Оценките са с няколко
компонента. Единият от
тях бе гласуването на
гражданите на специалния
сайт www.bgobshtina.bg.
Интернет гласуването

носи 20% от оценката на
общините в кампанията
“Образцова община”. Вотът на гражданите бе
единият компонент, по
който бе оценяваното
коя община е образцова.
Вторият бе по факти от
кметовете, които са найзапознати с конкретните
постижения на база на
попълнен специален въпросник.
“ТГ”

Започна набирането на номинации
за Деня на правото да знам - 2019
от стр. 1
средата и/или политиките на
национално и местно ниво.
Така ПДИ се стреми да окуражава и вдъхновява търсещите достъп до обществена
информация.
Номинациите са начин да
покажем добри практики и модели, създадени от институциите, за да улеснят достъпа
до информация за граждани
и да увеличат прозрачността
и отчетността си.
А антинаградите имат порицателен и дисциплиниращ
ефект.
Получените номинации
публикуваме на специалната страница за Деня на
правото да знам: http://www.
righttoknowday.net/. Церемонията, номинациите и наградените са отразявани в десетки публикации, посветени на
празника всяка година.

Как да номинираме?
Категориите за наградите са
шест. Ако имате предложения
за номинации, може да използвате електронната форма към всяка отделна категория http://www.righttoknowday.
net/nominations/. За да бъдат
разгледани от журито, номинациите трябва да бъдат
обосновани съобразно публикуваните критерии.
Позитивни награди „Златен ключ”
1. Гражданин, най-активно
упражнявал правата си по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ);
2. НПО, най-активно упражнявало правата си по ЗДОИ;
3. Журналистически материал, свързан с правото на
достъп до информация;
4. Институция, най-добре
организирала предоставянето
на достъп до информация.

Антинагради
1. “Катинар” за институция,
която нарушава правата на
гражданите и възпрепятства
свободния достъп до информация;
2. “Вързан ключ” за найабсурдно и смешно решение
по ЗДОИ.
Жури ще определи победителите в отделните категории.
Може да проследите кои са
били номинациите по категории през предходната 2018
на http://www.righttoknowday.
net/nominations/2018/. Както и
наградените на церемонията
за Деня на правото да знам,
която ПДИ проведе на 28
септември 2018 в Литературен клуб "Перото" в София:
http://www.righttoknowday.net/
ceremonies/209852/2018_
godina/.

28 септември - Денят на

правото да знам
Денят на правото да знам
се отбелязва на 28 септември
от застъпниците за свобода
на информацията по целия
свят. На този ден през 2002
бе създадена Международната мрежа на застъпниците
за свобода на информацията
на конференция, проведена
от ПДИ в София. ПДИ е сред
основателите и активен член
на Мрежата оттогава. Бе решено денят на създаването
на Мрежата да се отбелязва,
за да се популяризира значението на правото да се знае и
ползата от свободния достъп
до информация за гражданското общество, за доброто
управление, за бизнеса.
През 2015 година 28 септември бе припознат от ЮНЕСКО като Международен ден
на всеобщия достъп до информация.

Средства за борба с наводненията
търси Община Главиница
бщина Главиница търси финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане за неотложни възстановителни работи. Необходимо е аварийно възстановяване на проводимостта и надграждането на отводнителния канал по улица „Дунав“, както
и за изграждане на канализационни клонове за дъждовна вода по две улици в общинския център.
В края на юни 2013 г. в града за кратко време паднаха от 80 до 140 литра на кв. метър и имотите
на много домакинства пострадаха. Година по-късно Министерският съвет е отпуснал средства, с
които е осъществен първият етап от проект, но за цялостната защита от наводнения на Главиница
е необходимо да се реализират и следващите етапи. Искането за финансиране е подкрепено от
областния управител на Силистра Ивелин Статев.

О

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 22 юли 2019 г.
1 продавач-консултант - основно образование и основни компютърни компетентности
2 готвачи – средно образование, професионален опит
като готвач
4 оператори, производствена линия – лица с ТЕЛК,
средно образование – (техник, механик, ел.техник).
английски език говоримо A1, компютърна грамотност,
опит по специалността – 1 год.
5 готвачи – средно образование, английски език говоримо – B1
5 камериери – средно образование, английски език
говоримо – B1
5 рецепционисти – средно образование, английски
език говоримо – B1
5 сервитьори – средно образование, английски език
говоримо – B1
1 продавач-консултант – основно образование

2 оператори, производствена линия – основно образование
3 машинни оператори, обработка на метални изделия – средно образование, двусменен режим на работа
1 лекар – висше образование „Медицина“
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
едно направление:
- За обучение по време на работа
1 майстор - производство на хлебни изделия – няма
изисквания за заемане на длъжността
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.

регион

25 - 31.07.2019 г.
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Днес:

Заседание на Общински съвет-Тутракан
П

редседателят на
Общински съветТутракан Данаил
Николов е свикал редовно заседание на местния парламент на 25
юли (четвъртък) от 9:00
часа.
В предварителния дневен ред са включени за
обсъждане 17 докладни
записки, като началото
ще бъде поставено с

отчет за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за първото
полугодие на 2019 г.
Кметът на общината
д-р Димитър Стефанов
ще представи отчет за
изпълнение решенията
на Общински съвет за
същия период.
Ще бъдат приети решения по предложенията
за включване на детски-

те градини Патиланчо" и
"Полет" и двете средни
училища в Тутракан - СУ
"Христо Ботев" и "Йордан
Йовков" в Списъка на средищните детски градини
и училища за предсотящата учебна година.
Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост ще бъде допълнена и приети решения по

Памет за Апостола на свободата

8 разпоредителни сделки
с общински имоти.
Осигуряване на дърва
за огрев на ветераните
от войните, съпругите
на починалите ветерани
от войните и пенсионери-военноинвалиди от община Тутракан, живеещи
на нейна територия също
ще стои на вниманието
на общинските съвет“ТГ”
ници.

Спешно заседание на Областна
епизоотична комисия Силистра П
набеляза нови мерки за борбата с АЧС
изпълнение на заповед на
изпълнителния директор
на Българска агенция по
безопасност на храните (БАБХ) бе
проведено заседание на Областна
епизоотична комисия, водено от
зам.-областния управител Илиян
Великов.
Г-н Великов уведоми участниците, че в Областна администрация са
постъпили протоколи от проведени
заседания на общинските епизоотични комисии в общините Главиница, Дулово, Кайнарджа и Силистра, от които става ясно, че по
места е започнало изпълнението
на мерките, заложени в заповедта
на областния управител Ивелин
Статев, издадена на 11.07.2019 г.
Според събраната информация
става ясно, до началото на седмицата в страната са регистрирани
16 огнища на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС).
Констатирано е, че обстановката се
усложнява, тъй като най-близкото
огнище е на територията на област

В

Русе, но вече има и в област Търговище, а за огнище се съобщава
и в отсрещната област Кълъраш.
В засегнатите райони вече се
проверява и транспортът на фуражи заради съмнения за възможност за пренасяне на вируса
и по този начин. На 17.07.2019 г. е
проведено заседание на Централния епизоотичен съвет, където са
обсъдени и приети мерки за предотвратяване на проникването на
вируса (инфекциозния причинител
чрез свинско месо и продукти от
него) чрез личния багаж на пътници, екипажи и водачи на МПС,
както и чрез хранителни отпадъци
от превозни средства.
Предстои да бъде издадена заповед на министъра на транспорта,
в която да се разпореди събирането, почистването и дезинфекцията
на пристанища, летища и гари,
както и поставянето на указателни табели за разпространението

о повод 182-та годишнина от рождението на Апостола
на свободата Васил Левски пред двата паметника на героя в Тутракан
бяха положени венци и
цветя.
Пред паметника в
Крайдунавския парк за
делото му говори зам.директорът на Историческия музей Екатерина
Николова, а венци положиха от Община Тутракан, Исторически музей
и БСП.
В парк "Васил Левски"
венци положиха от Община Тутракан и родо“ТГ”
любиви граждани.

на АЧС. Също е предстоящо в
състава на Областна епизоотична
комисия да бъдат включени представители на ДП „Пристанищна
инфраструктура“ и на структурите,
имащи отношение към автобусния,
автомобилния и железопътния
транспорт.
От ОБДХ изказаха задоволство
от факта, че на територията на област Силистра все още няма регистрирано огнище, като е посочена
за една от причините – положените
усилия на всички институции през
миналата година. Друга причина е
намаленото поголовие на прасетата на територията на областта. В
момента около 400 са маркираните
в цялата област при близо 2 000
преброени преди една година. От
ОДБХ извършват дезинфекция на
ГКПП, а на този при Кайнарджа има
и служител с временно назначение
към дирекцията. Като цяло обаче
работата е затруднена поради липса на достатъчен брой служители.
Поради липса на случаи на ум-

рели животни в област Силистра
скоро не са изпращали проби за
наличие на вирус. Независимо от
това се смята, че единствено спасение от вируса в бъдеще време е
убеждаването на хората да изколят
прасетата от стопанствата в тип
„заден двор“. Д-р Милчев заяви, че
от следващата седмица служители
на ОДБХ ще започнат съставяне на
актове за административно нарушение за отглеждане на нерегистрирани прасета, като ще последва налагане на глоба в размер от
300 лв. до 500 лв. В случая ще бъде
налаган максималния размер на
глобата, тъй като стопаните вече са
предупредени веднъж. След което
ще се пристъпи към евтаназиране
на животните. Всички стопани са
информирани за опасността от
заболяването, информационната
кампания, започнала миналата
година, продължава и досега.
Общинските ветеринарни ле-

Храмов празник на манастира
„Света Марина“ край Сяново

кари обхождат населените места,
проверяват личните стопанства и
предоставят декларации на собствениците, в които те заявяват,
че са запознати с опасността
от заболяването и с мерките за
биосигурност. Обходени са първо
населените места около двата
индустриални свиневъдни комплекса в Попина и Ветрен, както
и Ситово, където има по-голямо
частно стопанство. Следващата
седмица ще започне евтаназия на
нерегистрирани прасета в област
Силистра, но процесът няма да
е масов, а ще се набляга отново
предимно на убеждаването.
Подчертано бе, че е необходимо
внимателно да се почистват и дезинфекцират паркингите за тирове
и местата за почивка на водачите
на МПС по републиканската пътна
мрежа (поне 15 в област Силистра,
снабдени с контейнери, подлежащи на дезинфекции с препарати,
предоставяни безвъзмездно от

ОБДХ до изчерпване на наличните
количества), като кметовете на населени места ще бъдат уведомени
да извършват това в рамките на
населените места. Подобни действия извършват по своя линия и
ловните дружинки по места.
Разгледана бе и темата и за
гъбарите, събиращи трюфели с
обучени кучета, като споделеният
проблем е относно броя на нерегистрираните пунктове, които следователно не подлежат и на контрол.
Действащ е регистрационен режим
в ОДБХ, като за Силистра законни
са три пункта, намиращи се на
територията на община Дулово.
Предвидено е да се разговаря със
собствениците им, тъй към тях
ще бъде засилен контролът. Има
виждания, че „трюфелната гъба е
най-сигурното транспортно средство на вируса към хранителните
вериги в България и Европа“.
След направената дискусия, по
предложение на водещия заседанието зам.-областен управител
Великов членовете на комисията
взеха следните решения: кметовете на населените места да организират почистване на паркингите
за товарни автомобили, местата за
почивка и тези, в които се организират празници на открито; да се
напомни на кметовете на населени
места да определят обособени
места за загробване на прасета от
стопанства от типа „заден двор“;
декларацията, предоставяна от
Ловно-рибарските дружества да
включва и лица, извършващи друга
дейност в горите.
Следващото заседание на комисията ще се проведе от 13:00 ч.
днес - 25 юли.
“ТГ”

анастирът “Св.Марина” е единственият действащ манастир в района на община Тутракан.
Известен е със своето аязмо. Всяка година на
храмовия празник на Св. Великомъченица Марина, 17 юли,
се стичат множество богомолци от близо и далеч с вярата за чудодейно изцеление пиейки от лековитата вода.
И този път бе отслужена света Литургия от ст.ик.
Стефан Стефанов и свещеници от Русенска епархия.
След службата беше извършено свето кръщене и водосвет на аязмото. Всички гости на манастира бяха
поканени на трапеза и нахранени с приготвените от
“ТГ”
домакините ястия.
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поетично поетично поетично
Светла
ЖЕКОВА,

гр.Тутракан

На дъщеря ми!
Когато мъка те налегне
и носталгия по родната земя,
върни се ти във бащината къща
да срещнеш радост и мечта.
С любов вратата да отвориш
и спомени красиви да нахлуят в теб,
сърцето пак от радост да затупка,
сълзи от щастие да потекат.
Родителско сърце да стоплиш
в дългоочаквания ден,
когато пак вратата ще отвориш
и ще зарадваш майчино сърце.

Мария
НЕЙКОВА,
гр. Тутракан

На моето момче!

Замина много надалече
през море и океани,
а аз вървя по улицата наша
и си мисля накъде си.

Знам - светът устроен е така
и не ти се сърдя.
Децата винаги отлитат
от родното огнище.
Аз искам само да ти кажа
колко много те обичам
и колко значиш ти за мене,
и това е смисълът на мойте дни.
Ти порасна, стана мъж,
имаш спътница в живота,
стана татко и вървиш по своя път.
Ти разбираш вече как боли
и колко радост има да обичаш,
да обичаш своето дете.
Затова повярвай в мойта обич че много, много ви обичам
теб, твоето дете,
твоята мила спътница в живота,
защото те са смисълът на твойте дни.
За мен остава само
докрая обичта голяма.

Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Дъждовна песен
Днес на прозореца
измокрен от дъжда
стоиш пришит и
тъмен като кръпка.
Не е това домът, не е,
където тръпнеш
за изгаряща прегръдка!
Където всяка сутрин рано
един събуден славей пее
омаян и занесен.
Само! И все за Нея,
все на Нея!
Било е друга утрин,
друго лято,
със мирис на сено
и маргарити.
А Тя застилала ти е
легло отвънка,
на светло и на чисто
със косите си.
Сега е есен и при тебе
нощта припада
връз мъглата на полята.
Заспиват боровете
мокри, стари,
на славея тъгата е изпята!

Талантливи български художници участват
в Пленер-живопис в Тутракан
И

през това лято в ежегодния художествен пленерживопис, който съпътства празничната седмица
„Огнения Дунав“, ще вземат участие седем талантливи български художници. Организатори на арт
събитието са Община Тутракан и Историческият музей.
Майсторите на четката ще имат възможността да
пресъздадат своите впечатления от малкия, но красив дунавски град. Пленерът ще завърши с изложба на
творбите, която ще бъде открита на 27 юли (събота),
от 18:00 ч. в Изложбената зала на Историческия музей.

Янко ЯНЕВ
е роден в Димитровград през 1963 г. Завършва Великотърновския университет, специализира „Графика”. Към
днешна дата Янко Янев е един от най-разпознаваемите художници в България. Картините му са буквално навсякъде
– по календари, репродукции, картички, магнити, керамика
и сувенири. Негови оригинали красят домове, офис сгради,
заведения и хотели по целия свят - в България, Швейцария,
Германия, Англия, Франция, Холандия, Израел, Русия,
Канада, САЩ и т.н. Най-известна е поредицата му „Красотата на България“, в която помества живопис от цялата
страна – къщи от Боженци, Родопите, Старо Стефаново,
манастири, морето, планините, полята с лавандула, есенните цветя.

Доц. Йордан ЙОРДАНОВ
е роден през 1963 г. в Търговище. Завършил е Художествената гимназия в Казанлък. През 1988 г. завършва
Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет, където след това преподава Живопис.
От 2002 г. живее и работи в София, но продължава да
е един от съвременните художници рисували най-много пейзажи от Велико Търново. От 2004 г. е избран за
доцент по живопис във Факултета по Изобразително
изкуство при ВТУ.
Има 17 самостоятелни изложби у нас и в Македония,
и десетки участия в национални и регионални изложби в
страната. Участвал е в проекти, свързани с адаптацията
на пластичните изкуства в околната среда. Негови творби
притежават художествените галерии във Велико Търново
и Търговище, Къщата-музей "Н. Маринов" - Търговище,
както и частни колекции в България, Австралия, Австрия,
Канада, САЩ, Германия, ОАЕ, Швейцария, Франция.

Мая БОРИСОВА
е родена в град Сливен през 1996 г., но първите си
стъпки в изкуството прави в Свиленград под ръководството на първата си учителка - Мария Савова.
Рисува от много малка и първата си грамота печели
в град Хасково през 2010 г. за участие в конкурс за
дизайн на значка под надслов „Нека доброто започне
от теб“.
Малко по-късно открива и първата си самостоятелна
изложба „Графика и живопис“ в град Свиленград, показвайки етапите си на развитие в изкуството. Взима
участие в множество пленери в град Сливен, Несебър,
Жеравна и т.н, организирани от НХГ „Димитър Добрович“, където през 2015 г. завършва специалността
Рекламна графика. През 2013 г. получава почетна грамота от д-р Петър Стоянович за принос в честването
на 133 годишнината от рождението на Йордан Йовков
в Жеравна, а през 2014 г. е наградена с второ място
в средношколски конкурс за изобразително изкуство
на името на Добри Добрев в град Сливен.
От 2016 до 2018 г. Мая участва в годишните изложби на свиленградските художници в град Свиленград,
редом с утвърдени художници.
Към момента тя е автор на три самостоятелни
изложби и се занимавам активно с фотография и рекламна графика.
на стр. 5
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поетично поетично поетично
Васил
ТЪРПАНОВ,
гр.Тутракан

На поетите - привет!
Приветствия поднасям ви, приятели,
това го върша със поклон и с чест.
За кратко спрях аз своите изяви,
да ви кажа вам успех и добър път!
Следя с възхита вашите тиради
лирично подредени, със душа.
С толкоз много трели натъкмени да, това е ваша дан на младостта!
Поетично, поетично, поетично подредено като цветен трикольор!
Лирични чувства бликат животворно,
а в стиховете широта, простор!
Във всеки стих аз виждам мотото сакрално,
в творбите ви те ярко си личат.
Преживяното в живота отразено като в житейския цикличен кръговрат!
Приятели, пишете и творете,
извисявайте престижният си ръст.
Полъх свеж това да е за идните в които лъха поетична страст!

Петя ДЕНЕВА
е родена през 1981 година в град Балчик. През 2006 г. завършва Живопис в Националната Художествена Академия
в София. По настоящем продължава да живее в столицата
и е художник на свободна практика. От 2010 г. е член на
Съюза на Българските Художници. Към момента има девет
самостоятелни изложби и множество участия в различни
проекти в сферата на изобразителните изкуства и декорацията. Основни теми на нейното творчество са природата,
светлината и мистичните проявления на духовното.

Гергана МИНКОВА
е родена през 1981 г. в град Пазарджик. През 2005 г. придобива степен бакалавър по „Живопис“ в Националната
художествена академия, а през 2007 г. вече е магистър в
същата специалност. Професионалният й опит включва
няколко номинации и награди, сред които са: Награда от
конкурс за Живопис на Фондация „Райна Кабаиванска”, гр.
София, през 2002 г., Награда от конкурс за Живопис от д-р
А. Кьнев и д-р А. Желязков, НХА, през 2004 г., Награда от
конкурс за Рисунка от д-р А. Кьнев и д-р А. Желязков, НХА,
през 2005 г., Награда за Живопис - Едногодишна стипендия,
Конкурс на GLOBUL - Галерия на българските таланти, през
2005 г., Номинация от конкурс на "Алианц" България ", за
живопис, през 2012 г., както и други. Има 7 самостоятелни
изложби, както и десетки съвместни.

Лора
КЕКЕВСКА

Владимир
АНТОНОВ,
гр. Тутракан

гр.Русе

Разказвай
Не зная как да те рисувам боите бягат все от плен.
И само мирисът разбулен
придържам, трудно укротен.
Не зная още колко дълго
ще бъдеш този Ад и Рай.
Везните хвърлих тихомълком,
без никой да ме види, май.
Случаен скитник тях ги грабна,
денят си в тях да отрази.
Една сълза по тях изпадна а колко ли тежеше ти?
Не зная как да му разкажа не си порочно ти роден,
как щрих не си повторил даже.
Ти, ти кажи за теб, Нов ден!

Владимир ЗАПРЯНОВ
е роден през 1963 г. През 1982 г. завършва Художествената гимназия в град Казанлък, а през 1989
г. - Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и
Методий” със специалност Живопис в класа на проф.
Николай Русчуклиев. От 1994 г. е член на арт сдружение
„Компакт Арт” и уредник на галерия „Компакт Арт” Димитровград. През следващата година става съосновател на дружество на художниците „Кредо” и до 2001
г. е негов председател. От 2003 г. в продължение на две
години е председател на Дружеството на хасковските
художници. През 1996 г. става съосновател на Ротари
клуб Хасково и до 2006 г. е негов член. В периода от
2007 г. до 2011 г. е директор на градска художествена галерия „Атанас Шаренков”, художествена галерия
„Форум” и изложбена зала „Димитър Иванов-Лицо”.
Владимир Запрянов участва в международни пленери по
живопис в Русалка, Стамболово, Велико Търново, Банско,
Созопол, Анталия (Турция) и Александропулис (Гърция).
Негови картини са притежание на частни колекции в
България, Турция, Гърция, Германия, Чехия, Венецуела,
Англия, САЩ, Португалия, Италия и др. Организирал е
и открил над 250 самостоятелни и колективни изложби
на художници от страната и чужбина.

Сън
Яви ми се насън
когато спя,
като млада хубава
невеста,
бистра и спокойна
кат роса,
непорочна жизнена
и нежна.
Лежеше кротко,
сребърно златиста,
окъпани във
слънчеви лъчи,
гледаше ме неистово
и нежно,
със затаен укор в
блесналите ти очи.
Ликът ти излъчва
страст и чистота,
усмивка слънчево
небесна,
устните потръпват
като розови листа,
от хладният повей
ответи.

Повика ли ме
или тъй се случи,
но тръгнах като
жертва към бесило,
удавник исках аз
да бъда,
да потъна в твоя
страстен поглед.
Облечена във бяло,
прелестно снага,
гърди красиви
под робата стаила,
красота и
съвършенство
до едно,
природата нищо не
ти е спестила.
Яви ми се насън
когато спя,
ти бе като
прелестно създание...
Ах... как искам
да заспя завинаги
и да умра със твоето
дихание.

Силвия БОГОЕВА
е родена през 1990 г. в София. През 2010 г. завършва специалност „Метал“ в Национално училище за
приложни изкуства "Св. Лука", София. От 2014 г. е
бакалавър в Национална художествена академия, специалност „Порцелан и стъкло“. През 2016 г. завършва
магистратура "Живопис" в ателието на професорите
Ивайло Мирчев и Десислава Минчева, в НХА в град
София. Има десетки организирани изложби в цялата
страна, както и много награди и отличия, сред които
са: Трета награда от Национален младежки конкурс
за приложни и изящни изкуства, специалност "Графика", през 2009 г., Трета награда от Общоакадемичен
конкурс за рисунка, НХА, през 2010 г., Награда от
Общоакадемичен конкурс на катедра "Рисуване", НХА,
през 2014 г., както и Поощрителна награда от Второ
международно студентско биенале на рисунката, НХА,
през 2015 г.

общество
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Стотици посетиха Илинденския
събор в местността "Сборяново"
С

тотици хора от
областите Разград,
Шумен и Силистра
присъстваха на традиционния Илинденски събор,
който се проведе на поляната до хижа „Ахинора” в
местността „Сборяново”
край исперихското село
Малък Поровец. Официални гости на проявата, която бе организирана от
Инициативен комитет и
Кметството на Малък
Поровец, бяха областният управител на Разград
Гюнай Хюсмен, председателят на Културно-про-

светно дружество „Родно
Лудогорие” д-р Анатолий
Кънев, председателят
на Сдружение „Илинден”
Стойко Николов, директорът на Историческия
музей - Исперих Цветалин
Цветанов, директорът
на Историческия музей Тутракан Петър Бойчев
и други.
Съборът премина под
наслов: „Народ без вяра
и традиции се погубва!”.
По-рано в църквата на
Малък Поровец Русенският митрополит Наум
отслужи Света литургия,

който по-късно посети
събора, където ръководи
и водосвета в чест на
Свети Пророк Илия. Осветени бяха и курбаните,
които бяха раздадени на
присъстващите. На представители на 12-те фирми, които подпомогнаха
провеждането на събора
бяха връчени свидетелства за дарения.
През целия ден на сцената със свои песни и
танци се представиха
самодейни колективи от
Исперихско, от Разградските села Гецово, Дря-

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

новец, Топчии и с. Професор Иширково и град
Главиница, Силистренско,
както и индивидуални изпълнители.
В програмата участва и славеят на Добруджа Калинка Вълчева.
На сцената хубава песен изпя и незрящият
инвалид, талантливият
Живко Кръстев. Извиха
се кръшни народни хора.
Присъстващите изкараха
няколко приятни часове в
топлия юлски ден.
Ангел НИКОЛОВ
гр. Исперих

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

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински
съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД04-1132/19.07.2019 г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на
адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ земеделскa земя, съгласно §4 от ПЗР към ЗСПЗЗ,
находящи се в землището на град Тутракан, а именно поземлен имот
с идентификатор №73496.504.427 по КККР на град Тутракан, местност
„Зад болницата”, с площ от 0,783 дка/седемстотин осемдесет и три
кв.м./, четвърта категория, с начин на трайно ползване „за земеделски
труд и отдих”.
Търгът ще се проведе при начална тръжна цена в размер на 874,00
лева /осемстотин седемдесет и четири лева/.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от
обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 10% (десет процента)
от обявената първоначална тръжна цена се внася в срок в срок до
16:00 часа на 05.08.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан,
посочена в Заповед № РД-04-1132/19.07.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности"
- стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната
документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите
могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 19.07.2019 г.
до 16:00 на 05.08.2019 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с
ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община
Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично
посочена в Заповед № РД-04-1132/10.05.2019 г.
Търгът ще се проведе на 06.08.2019 г. от 11:15 часа в Заседателната
зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
13.08.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите условия от 11:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 05.08.2019 г. (в „Информационен
център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху
плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното
наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.
egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан
- стая №32.

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински
съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД04-1131/19.07.2019 г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на
адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ земеделскa земя, съгласно §4 от ПЗР към ЗСПЗЗ,
находящи се в землището на град Тутракан, а именно поземлен
имот с идентификатор №73496.504.724 по КККР на град Тутракан,
местност „Зад болницата”, с площ от 0,451 дка/четиристотин петдесет
и един кв.м./, четвърта категория, с начин на трайно ползване „за
земеделски труд и отдих”.
Търгът ще се проведе при начална тръжна цена в размер на 504,00
лева /петстотин и четири лева/.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от
обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 10% (десет процента)
от обявената първоначална тръжна цена се внася в срок в срок до
16:00 часа на 05.08.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан,
посочена в Заповед № РД-04-1131/19.07.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности"
- стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната
документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите
могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 19.07.2019г. до
16:00 на 05.08.2019 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с
ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община
Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично
посочена в Заповед № РД-04-1131/10.05.2019 г.
Търгът ще се проведе на 06.08.2019 г. от 11:00 часа в Заседателната
зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
13.08.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите условия от 11:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 05.08.2019 г. (в „Информационен
център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху
плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното
наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.
egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан
- стая №32.

25 - 31.07.2019 г.
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СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински
съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД04-1132/19.07.2019 г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на
адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, за срок от пет стопански
години, считано от стопанската 2019/2020 година, находящи се в
землището на село Преславци, ЕКАТТЕ 58253, а именно:

Търгът ще се проведе при начална тръжна цена, подробно
описана в графа 7
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 10% (десет
процента) от обявената първоначална годишна наемна
цена, подробно описан в графа 9, се внася за всеки имот
поотделно в срок до 16:00 часа на 05.08.2019 г. по банкова
сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-041133/19.07.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след
предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост
и стопански дейности" - стая №32 на Община Тутракан или
на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/
bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат
тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен
носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 19.07.2019 г. до 16:00 на 05.08.2019 г.,
срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с ДДС, платими на
касата към „Информационен център” при Община Тутракан
или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично
посочена в Заповед № РД-04-1133/19.07.2019 г.
Търгът ще се проведе на 06.08.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе
на 13.08.2019г. в заседателната зала на Община Тутракан,
ул. Трансмариска №31 при същите условия от 13:30 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 05.08.2019 г. (в
„Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик за всеки имот поотделно. Върху плика
се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното
наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая №32.

Продавам
машина за отделяне на костилки
от кайсии и сини сливи.
За информация:0899 233 273

Работа
Фирма набира строителни работници за
изпълнение на покривни, шпакловъчни,
бояджийски, кофражни и бетонови дейности
за обекти в гр.Тутракан.
За информация:тел.0898 511 589

Работа
Аптека "Хестия", гр.Силистра
търси да назначи магистър-фармацевт
или помощник-фармацевт.
За информация:0899 616 753 и 0899 630 780

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

и още нещо...

25 - 31.07.2019 г.

сМЯХ

Забавна астрология
Лъв
Девиз: “Аз заповядвам!”
Стихия - Огън,
Качество - неподвижен
Скъпоценни камъни: диамант,
рубин, яспис, гранат
Метал - злато;
Цвят - оранжев
Планета управител - Слънце

СУДОКУ

Фейсбук е много хубаво винаги е по майчинство...
нещо! Все едно имаш гости, а
не трябва да ги храниш!
- Муцка, на къде си понесла
таз торта?
Мъж хваща жена си с лю- Нося я за секретарката на
бовник, вади пушката и хуква мъжа ми!
да го гони стреляйки, но па- Щоо? Толкова ли е добра
троните свършили. Любов- и трудолюбива?
никът се спрял, обърнал се и
- Не, просто е слаба и
самодоволно попитал:
стройна...
- И сега какво следва? Боц
Учителката. Иванчо. Класът.
с рогцата ли?
- Деца, днес ще пишете съчиЗад всяка жена, която хра- нение "Ако аз бях директор".
Всички пишат и пишат, а
ни мъжа си здравословно се
крие поне една любовница, Иванчо зяпа през прозореца.
- Иванчо, Защо не пишеш?
която го тъпче с кюфтета!
- Чакам си секретарката,
Една блондинка споделя госпожо.
на друга: - Мъжът ми толкова
Разговарят две секретарки:
ми изневерява, че вече не
- Директорът ми повиши
знам, децата дали са от него!
заплатата, защото кръстих
Между бивши плейметки: сина си на него.
- А моят затова, че не кръс- Момичета, мисля че мътих сина ни с неговата фажът ми ми изневерява!
- Кое те кара да мислиш така? милия!
- Ами децата въобще не
приличат на него!
В една фирма назначили
провинциалистка за секретарКандидат за общ работник. ка. Рано сутринта на първия
Шефът: - Какви претенции имате? работен ден тя пита: - Шефът
Кандидатът: - 3000 лв. за- 'де е, бе?
плата и 40 дена отпуск.
И колежката й:
- Ще ви дам 10 000 лв, се- Ами, мен на дивана, а тебе
кретарка и автомобил.
не знам...
- В нашия офис всички
- Вие се шегувате!?...
ползват различни парфюми.
- Вие пръв започнахте!
Например, счетоводителката
При младите и неопитни предпочита "Армани", шефката
секретарки, първата отпуска на продажбите - "Гучи". А секре-
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на жена си, да види, че с
такива грозотии няма как да
- Омъжена или неомъже- кръшкам...
на? - пита съдията.
Дълбока въздишка от страСъбра ни шефът и каза:
на на свидетелката.
- Секретарката е бременна,
- Неомъжена! - диктува съ- и това очаква всеки, който не
дията на секретарката.
спазва дисциплината!
- Женен или неженен?
Дълбока въздишка от страПомня времето, когато
на на свидетеля.
нямаше интернет, и само
- Женен! - диктува съдията. близките роднини знаеха, че
си тъпак!
Шеф към секретарката:
- Мария, събери всички коКачила си снимка с гаджележки от офиса и отделите! то и написала "Моят свят"...
Ще си правя селфи с всички ви. Между другото, това е петият
- Еххаа, страхотно... и защо ѝ свят за 3 месеца. Твърде
така решихте?
вероятно е, да си прави цяла
- Ще показвам снимката слънчева система...
тарката пък мирише на "Бос".

Сканди

Личност
Вие излъчвате достойнство и царственост, които ви правят лесно забележими във всяка обстановка. Като прибавим
към това и вашата щедрост, великодушие и артистичен талант, то следва, че неминуемо ставате център на всяко едно
светско събиране. Творческият подход ви е вътрешно присъщ и затова всичко, което правите е ново и неповторимо,
независимо дали играете пиеса, работите или спортувате.
Имате подход към децата - можете по такъв увлекателен
начин да им разкажете една история, че те да я запомнят
за цял живот. Обличате се с вкус и имате невероятен усет
за модата, бихте могли да намерите реализация и в тази
област. Умеете да ръководите, отлични организатори сте и
успявате за всяка работа да намерите хора, които не само
да я свършат, но и да са ви благодарни за това. Качествата
ви са толкова много и стига да не се отдадете на леност,
може да постигнете сериозни успехи. Най-големите ви
врагове са собственият ви мързел, демагогстването и горделивостта. Не трябва да забравяте, че не всичко, което
блести, е злато. Радвате се на успех сред представителите
на противоположния пол, но внимавайте външния ви блясък
да не засени вашите вътрешни качества.
Качества
Положителни: независимост, смелост, оптимизъм, великодушие, авторитетност, увереност, щедрост, жизненост.
Отрицателни: самовлюбеност, горделивост, надменност,
суетност, прахосник, арогантност, безразличие, тщеславие.
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таМ, краЙ реката...

25 - 31.07.2019 г.

Нова победа за Клуба
по водомоторен спорт

съответствие с Републиканския спортен
календар и Наредба
№ 27 на Българската федерация по водомоторен
спорт на 13 и14 юли т.г.
на територията на язовир
"Брягово", община Първомай
се проведе Вторият кръг
на Републиканското първенство по водомоторен
спорт и 31-ят турнир за
Купата на кмета на община
Първомай. Събитието се
организира от Българската

В

федерация по водомоторен
спорт, Община Първомай
и Клуб по водомоторни и
екстремни спортове - Първомай.
Състезанието се проведе
в състезателни класове и
правила - на триточково
трасе с дължина 1500 м в
три гонки и седем обиколки
в съответствие с правилника на УИМ за класовете
– О-125, ОА-250, ОВ-350,
ОС-500, R-1000.
Класовете SA-250, JT-265,

SC-550, T-550 на триточково трасе с дължина 1000
м в три гонки по шест
обиколки.
Клубът по Водомоторен
спорт - Тутракан участва
в състезанието и постигна нова победа със заслужената първа позиция в

На второ място се класираха Павлин Димитров в
Клас SC-550 и Виктор Любенов в Клас F-125. С трета
позиция в клас SA 250 e
най-малкият състезател Владимир Николов.
Да поздравим всички
момчета-състезатели и

отборната надпревара,
информира Лина Татарова.
В индивидуалното класиране на първо място
са Николай Иванов в Клас
T-550, Никола Тодоров в
Клас F-125 и Николай Радев
в Клас JT-250.

помощен екип - за добре
свършената работа, и не
на последно място поздравления за председателят и
механик на Клуба Димитър
Татаров, който е главният
"виновник" за постигнатите добри резултати! “ТГ”

Фризьорски салон "Guli Style"
Тутракан, ул."Ана Вентура" №8

Подстригване мъжко и дамско, боядисване,
кичури омбре, козметични процедури и грим!
Европейски казан със съвременна
система за изваряване на ракия
в село Суходол!
За контакти: 0886 721 902

Работно време:

За записване:

понеделник – петък:
10:00–18:00 ч.
събота: 10:00–14:00 ч.

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

27 юли - Д-р Камен ПАЛАТОВ, гр. Тутракан
28 юли - Красимир ПЕТРОВ, Общински съветник от
ПП АБВ, ОбС-Тутракан, Ротари Клуб Тутракан
28 юли - Калина МИХАЙЛОВА, Кмет на с. Шуменци,
община Тутракан
28 юли - Теодора КУЦАРОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 юли - Марчо ДИМИТРОВ, гр. Варна, Бивш главен

редактор на в. "Тутракански глас"
29 юли - Аурел СТОЯНОВ, Ръководител на Школата по
изразително изкуство към ОЦИД-Тутракан
30 юли - Рафие РАФЕТ, Спец. АФО, Кметство Листец,
община Главиница
31 юли - Стефка ИЛИЕВА, РЕП-Тутракан
31 юли - Борислав ДИМОВ, Директор на Дирекция
"Общинска собственост", Община Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org
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