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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 40

Година LIV

15 - 21 октомври 2015 г.

Цена 0.60 лв.

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, кандидат за кмет
на община Тутракан от ПП ГЕРБ:

Изборите са
състезание, нека
победи достойният!
- Броени дни остават
до изборния ден, д-р Стефанов. Как протича предизборната Ви кампания?
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ДЕКЛАРАЦИЯ
На кандидатите за общински съветници от "Движение 21"
Дентален и естетичен център
"Д-р Юрий Василев"

Д-р Даниела ГРОЗЕВА, д.м.
Естетична дерматология - премахване на несъвършенства с лазер; филъри; ботокс; мезотерапия
Дерматология, венерология, детска дерматология
Прием: всеки вторник след 14:00 ч.,
бл."Възход" 2, вх.В, ет.1

Ние, кандидатите за общински съветници от "Движение 21", подкрепени
от АТАКА, Българската левица, Комунистическата партия на България, приканваме нашите симпатизанти на 25 октомври да подкрепят:
* Листата за общински съветници на "Движение 21 " с номер 1 в бюлетината
за общински съветници
* Да подпрепят кандидата за кмет на Община Тутракан, излъчен от БСП Данаил Николов с номер 4 в бюлетината за общински кмет
* Да подкрепят Тодора Попова като кандидат за кмет на село Варненци
* Да подкрепят Ангел Друмев като независим кандидат за кмет на с. Старо село
Благодарим Ви за доверието!
Ʉɭɩɭɜɚɧɟɬɨɢɩɪɨɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɝɥɚɫɨɜɟɟɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟ
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НОВИНИ
МУЗЕЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ТУТРАКАН УЧАСТВА В
МЕЖДУНАРОДИН НАУЧЕН ФОРУМ
От 13 до 16 октомври т.г. се провежда Международна
научна конференция „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 – 1915
г.)". Домакин на форума са градовете София, Видин,
Кюстендил и Кърджали.
В конференцията вземат участие видни историци,
военни, музейни и научни работници от цял свят. Научен
доклад по време на Международната научна конференция
изнесе и тутраканският музеен специалист Димитър
Куцаров. Докладът му е озаглавен «Действията на IIIта Българска армия през 1915 г.”
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Община Тутракан информира, че е открита процедура
за обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на
услуги и информация за публичност по проект "Създаване на Дигитален център за културното наследство в
Общински Исторически музей-Тутракан" две обособени
позиции. Първата обособена позиция е "Услуги, свързани
с печатни издалия, публикации и интернет услуги", запазена по реда на чл.16г от ЗОП, а втората обособена
позиция - "Услуги, свързани с реклама"
Откритата процедура е по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП.
Публичната покана е публикувано в Портала на обществените поръчки на Агенцията за обществени
поръчки на 12.10.2015 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата, раздел "Профил на
купувача" на Община Тутракан.
Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в
Община Тутракан, гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" 31
до 17:00 ч. на 22.10.2015 г. вкл.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА СНЦ "ЛРД "СОКОЛ"
Сдружението с нестопанска цел с общественополезна дейност "Ловно-рибарско дружество "Сокол", гр.
Тутракан съобщава, че е публикувана публична покана
по реда на гл.8а от ЗОП с предмет: "Извършване на
текущ ремонт на сграда с цел по-добро обслужване на
рибарската общност" по проект "Развитие на интегриран риболовен туризъм на територията на МИРГ
"Главиница-Тутракан-Сливо поле".
Публичната покана е публикувано в Регистъра на
обществените поръчки на Агенцията за обществени
поръчки на 13.10.2015 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата, раздел "Профил на
купувача" на Община Тутракан.
Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в
Община Тутракан, гр.
Тутракан, ул. "Трансмариска" 25 до 17:00 ч. на 22.10.2015 г. вкл.
Сдружението с нестопанска цел с общественополезна
дейност "Ловно-рибарско дружество "Сокол", гр. Тутракан съобщава, че е публикувана публична покана по реда
на гл.8а от ЗОП с предмет: "Доставка на оборудване
и обзавеждане за сграда с цел по-добро обслужване на
рибарската общност" по проект "Развитие на интегриран риболовен туризъм на територията на МИРГ
"Главиница-Тутракан-Сливо поле".
Публичната покана е публикувано в Регистъра на
обществените поръчки на Агенцията за обществени
поръчки на 13.10.2015 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата, раздел "Профил на
купувача" на Община Тутракан.
Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в
Община Тутракан, гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" 25
до 17:00 ч. на 22.10.2015 г. вкл.
ОДОБРЕНИ СА ПЪРВИТЕ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 121
ОТ ПРИЕМА ПРЕЗ 2015 Г.
На заседание на Експертната комисия за прозрачност,
проведено на 9 октомври, Държавен фонд „Земеделие”
одобри първите 221 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ с общ размер на
субсидията 29 171 920 лв. Одобрените проекти са само
част от всички заявления за подпомагане, попадащи в
рамките на определения бюджет по мярката.
Припомняме, че проектите включват единствено
инвестиции за закупуване на земеделска техника за
обработка на почвата и прибиране на реколтата.
Минималният размер на общите допустими разходи по
един проект, които могат да заявяват кандидатите
в рамките на периода на прием, възлиза на левовата
равностойност на 15 000 евро, а максималният размер
не може да надвишава 500 000 евро.
КРИМИНАЛЕ
Лек автомобил „Пежо”, оборудван с табели, издадени
за друго МПС, е установен при проверка на 7 октомври
в Главиница. Срещу водача – Б.Ш. (39 г.), е образувано
досъдебно производство.
Полицията разследва случай на нанесена средна телесна повреда на 36-годишен мъж от Главиница. Според
първоначалните данни, около 04:00 часа на 13 октомври
в града той бил нападнат с дървен кол, при което му
били избити три зъба.
Към момента има заподозрян извършител, но цялостното изясняване на случая предстои в рамките на
образуваното досъдебно производство.

15 - 21.10.2015 г.

Върнато решение от
областния управител
събира на извънредно
заседание съветниците
звънредно заседание на Общински
съвет-Тутракан ще
се проведе днес 15 октомври 2015 г. Поводът
е върнато от областния
управител решение при-

И

ето също на извънредно
заседание през м. септември. Той е установил,
че докладната записка
отнасяща се до разпоредителна сделка с имот
общинска собственост

е докладвана от Председателя на Общинския
съвет, а не от нейния
съставител/вносител Кмета на общината.
Заседанието е свикано
от зам.-председателя на

Общински съвет-Тутракан Светла Стоянова.
Сесията ще започне в
15:30 ч., а от 14:00 ч. по
темата ще заседават
постоянните коми“ТГ”
сии.

Двадесет и четири млади висшисти с шанс
за програма „Старт в кариерата 2015”
Д
о 23 октомври 2015
г. младежи с висше
образование, желаещи да започнат работа в
публичната администрация,
могат да депозират документите си за участие
по програма “Старт на
кариерата”. Те се подават
лично в бюрата по труда
по регистрация, като всеки
младеж може да кандидатства едновременно за три
работни места, но само
до две работни места при
един работодател по програмата.
Документи (в един екземпляр) могат да подават
само младежи, регистрирани в бюрата по труда като
търсещи работа лица - безработни или заети, които
отговарят на условията за
кандидатстване, и не са работили по придобитата от
висшето образование специалност. По програмата
могат да кандидатстват
младежи на възраст до 29
години (ненавършени към

23 октомври 2015 г., вкл.),
които са завършили висше
образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за
заемане на конкретното
работно място.
Както е известно, програмата “Старт на кариерата” дава шанс на млади
висшисти да започнат работа и да натрупат трудов
стаж и опит по своята
специалност. Одобрените
младежи ще получават от
държавата заплата в рам-

Обучение на СИК в Тутракан
С

ъс свое решение №107
от 13 октомври 2015
г., Общинската избирателна комисия-Тутракан
насрочи обучение на членовете на СИК в община
Тутракан за провеждане
на изборите за общински
съветници и за кметове и
за национален референдум
на 25 октомври 2015 г. Обу-

чението ще се проведе в
залата на Общински съвет
Тутракан на 20 октомври
(вторник), от 17:30 ч.
Политическите партии и
коалиции, по чиито предложения са назначени членовете на СИК на територията
на община Тутракан трябва
да ги информират за предстоящото обучение.

"Усмивчица" и "Вива" ще
участват в музикален фестивал
еветнадесет творчески състави са допуснати до участие
във Фестивала “Усмивки
на брега”, организиран от
Международната фестивална програма “Приятели
на България". Сред тях са и
тутраканските представители - гласовитите момичета от вокалните групи
"Усмивчица" и "Вива" при
ОЦИД, водени от вокалния
педагог Доротея Бальовска.

Д

На 16 и 17 октомври, на
сцената на Театър – вариете “Албена”, те ще се
представят пред жури в
състав: Мари Агасян – вокален педагог, Николай Манев
– хореограф, преподавател в
добричкото училище, развиващо профил изкуства “Св.
Климент Охридски” и Иван
Мандев – директор на Драматичен театър “Йордан
Йовков".

ките на 9 месеца. По програмата се поемат и дължимите от работодателя
осигуровки, допълнителните възнаграждения по КТ,
годишният платен отпуск и
болничните. Общо за страната по процедура 2015 г.
са заявени 1059 работни
места в централните ведомства, областните или
общинските администрации. Търсените от работодателите специалисти са
в сферата на социалните,
стопанските, инженерните
и правните науки, информатиката, компютърните науки, архитектурата, строителството, аграрните
науки, администрацията,
ветеринарната медицина
и др.
На територията на област Силистра по програмата ще бъдат наети
общо 24 млади висшисти.
Местата са заявени от

териториални поделения
на централни ведомства,
областната и общинските
администрации - според
конкретните потребности
на всеки работодател. Например, в Областна администрация работните места са 2. Шест от седемте
общини от областта са
дали общо 12 заявки по
програмата (по 2 за всяка
една от общините, без
Кайнарджа). В териториални поделения на различни
изпълнителни агенции и
ведомства в област Силистра също се търсят
специалисти: Областна
дирекция „Земеделие” – 5
/по едно - за дирекцията
и за общинските служби
в Силистра, Дулово, Тутракан и Главиница/, ТП на
Националния осигурителен
институт – 2, а останалите обявени места за по
едно – Териториално статистическо бюро, дирекция
„Социално подпомагане"
- Силистра и дирекция „Инспекция по труда”.
Пълният списък на заявените работни места по
процедурата, условията и
необходимите документи
за кандидатстване могат
да се намерят на интернет
страницата на Агенцията
по заетостта на адрес
www.az.government.bg, както и във всички бюра по
труда.

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

СЪОБЩЕНИЕ

Всички собственици на фирми на територията на
община Тутракан, желаещи през 2016 г. да заплащат
такса „Битови отпадъци” по единичните цени на
използваните от тях контейнери за смесени битови
отпадъци, а не на база отчетна стойност на притежаваните и/или използваните от тях имоти, съгласно
чл. 16, ал. 2, точки 4 и 5 от Наредбата на Общински съвет – Тутракан за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Тутракан, следва в срок до 30.11.2015 г.
да подадат декларация в Дирекция „Местни приходи”
при Община Тутракан за вида и броя на съдовете за
изхвърляне на битови отпадъци, които ще използват
през 2016 г.
Кмет на Община Тутракан:
/Милен МАРИНОВ/
съгласно заповед №РД-07-1217/18.09.2015 г.
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Бившето острие на БСП Татяна Дончева
посети Тутракан
а 9-ти октомври, в
залата на Общинския съвет , гост бе
бившето острие на БСП
Татяна Дончева. Тя посети
Тутракан, за да подкрепи
лично кандидатите за общински съветници на "Движение 21".
Листата от кандидати
за общински съветници на
"Движение 21", е гражданска листа от нечленуващи
в партии изявени граждани
на общината, това каза
нейният водач - Кристиян
Калчев пред събралите се
гости за среща с Татяна
Дончева. Той благодари за
техният интерес и че въпреки ранния час и работния
ден са дошли, за да покажат
своята подкрепа.
Калчев посочи, че основен
акцент в предизборната
програма на "Движение 21"
ще е разкриване на постоянни работни места и

Н

подобряване благосъстоянието на гражданите на
общината. За да се изпълни
този ангажимент трябва
да се разработи тутраканското пристанище , което
е връзка както със Западна
Европа, така и с Русия и
би подсигурило пазар на
дребните производители на
зеленчукови и местни продукти. Всичко това трябва

да преминава през система
на гарантирано изкупуване
на продукцията от страна
на общинско предприятие,
а също и изграждането на
консервни фабрики, които да
обработват продуктите и
да ги доставят в готов за
пазара вид, посочи Кристиян
Калчев.
Татяна Дончева подчерта
младата визия на листата,

примесена с опита на повъзрастните представители. "Кандидатска листа с
внуци и дядовци е по-добър
вариант, тъй като винаги
между тях е имало повече
разбирателство, отколкото между родители и деца,
които често влизат в спор",
пошегува се ексдепутатката. Тя заяви готовност да
сътрудничи на кандидатите
на общински съветници на
"Движение 21", ако бъдат
избрани и се ангажира лично
да съдейства за изпълнението на програмата. В двучасовата среща, Дончева разкритикува управляващата
коалиция и изтъкна видната
прегръдка между ГЕРБ и
ДПС както на национално,
така и на местно ниво. Друг
акцент в речта й бе необходимостта от създаване
на екпертни съвети, които
да разнищват проблемите
професионално. Според нея

Благодарим Ви, хора!
Дойнов и г-жа Велислава ДиБлагодарим ви, мили хора,
митрова поднесоха торти, че в празничния ден стопзанимателни игри, подариха лихте сърцата на възрастразходка с общинското влак- ните хора. Благодарение

а Първи октомври Международният ден
на възрастните хора
отдаваме почитта си към
хората от третата възраст и техният принос
към обществото. Възрастните хора не заслужават
да имат само един ден в
годината. Те заслужават
много повече от онова,
което днес им даваме.
Защото възрастните хора
не са просто „те“. Това
са нашите майки и бащи,
нашите баби и дядовци. Хората, които са ни създали,
отгледали и възпитали.
Екипът на Дом за стари
хора-Тутракан и потребителите, по повод отминалия
празник, изказваме сърдечна
благодарност и признателност към хората с добри
сърца, които в празничния
ден показаха почит и уважение към всички възрастни
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хора от Дом за стари хораТутракан и стоплиха сърцата и душите им, а те са:
- Ръководството и членовете на градска пенсионерска организация „Дунав”
– Тутракан, както за всички
празници и за този празник
не забравиха да уважат възрастните хора от Дома и
специално на г-жа Петранка
Стефанова – отговорник по
организационната дейност
към градската пенсионерска
организация, която осигури
спонсорите - управителят
на магазин „ЦБА” АД -Тутракан, който дари 70 бр.
пърленки и двама местни
бизнесмени, които дариха
средствата за закупуване
на 50 бр. пасти за празника
на възрастните хора.
- От името на общинското ръководство на ПП ГЕРБ,
д-р Димитър Стефанов,
г-жа Петя Князова, г-н Васил

че на възрастните хора в
Дунавския парк и Рибарска
махала и поздравителен адрес по случай празника. Д-р
Стефанов увери възрастните хора, че са ни нужни – с
опита, с мъдростта и с

на хора като вас, те се
чувстват спокойни и уважени, болките и тъгата им
намаляват, ежедневието им
става по-леко и приятно.
Възрастните хора са призвани да пазят българските

трябва да се приключи с
политическите назначения
от типа "наши и ваши", да се
работи здраво за подобряване на благосъстоянието на
хората, да се решават индивидуалните им проблеми и
даде насоки на кандидатите
да приемат това като друг
свой приоритет.

Припомняме, че юристите на партията на Татяна
Дончева , както и тя самата, съвместно с водача
на листата за общински
съветници на "Движение 21"
Кристиян Калчев, се ангажираха лично с проблемите на
шивачките.

Нови жертви
на телефонните
измамници
80-годишна жена е поредната жертва на телефонна
измама. На 9 октомври в
дома си в Силистра тя получила обаждане на стационарния телефон, че внукът
й е тежко болен и се нуждае
от скъпа инжекция, чието
заплащане не се поема от
Здравната каса. Жената
приготвила наличните си
2210 лв. и ги предала доброволно на „санитар”, който
я посетил в дома й. Когато по-късно се свързала с
близките си, разбрала, че е
измамена.
Само през днешния ден
в дежурната част на ОДМВР-Силистра са получени
многобройни сигнали от
граждани, получили обаждане от телефонни измамници.
Ръст на опитите за измами
има и в други селища на
областта.
Най-популярни са сценариите за освобождаване от

наказателна отговорност
след пътнотранспортно
произшествие със загинал,
нужда от спешно скъпоструващо лечение, изгодна
търговска сделка, колет от
чужбина, съдържащ голяма
парична сума, но са възможни и други престъпни
сценарии.
Жертви на измамниците
стават основно хора от
третата възраст, заради
присъщите им доверчивост, отзивчивост и доброта. Затова разговаряйте
с възрастните си близки,
обяснете им подробно престъпните схеми и ги предупредете в никакъв случай да
не дават пари на непознати,
независимо какво им казват
и за какви се представят.
При всяко съмнително
обаждане с искане на пари е
необходимо незабавно да се
търси връзка с полицията
на тел.112.

Полицията в Силистра задържа
жена, участвала в схема за
телефонна измама
езабавна реакция на
служители на сектор „Криминална полиция” при РУ-Силистра
доведе до задържане на
жена, участвала в схема
за телефонна измама. До
ареста се стигнало с активното съдействие на
84-годишен силистренец.
На 10 октомври по обяд
човекът получил на домашния си телефон обаждане,
че негов близък роднина се
нуждае от спешна медицинска манипулация, за която трябва да се заплати
сума в размер на 2000 лв.
Мъжът привидно се поддал
на измамата, но всъщност алармирал полицията,
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тяхната безкрайна обич и
топлота.
Децата от трета и четвърта групи водени от Нели
Калчева, Ангелина Костова
и Надя Христова от ЦДГ
"Патиланчо" - Тутракан изразиха уважението и обичта
си към бабите и дядовците
от Дома като поднесоха
лично на всеки от тях букет с цветя, почерпиха ги
с бонбони и ги поздравиха с
песни и танци.

традиции, да ни подкрепят,
да ни помагат да съзряваме,
да ни бъдат полезни. Нека
да им отдадем дължимото,
като се грижим ежедневно
за тях и се опитаме да им
осигурим живота, който
заслужават.
Пожелаваме на дарителите здраве и много успехи
във всички начинания!
От Екипа на
ДСХ-Тутракан

приемайки да участва в
разплитането на случая.
Така след получаването
на сигнала полицейските
екипи са задействали незабавно и успели да задържат 32-годишната Г.М. в
момент на получаване на
уговорената сума.
Жената, която да момента няма криминални
прояви, е задържана от
прокуратурата за срок
до 72 часа. Изяснява се
съпричастността й и към
други измами, извършени
на територията на Силистра. Разследването
продължава в рамките на
образуваното досъдебно
производство.
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а 12 октомври 2015 г.
в Тутракан бяха представени кандидатите за кмет на общината,
за кметове на кметства и
листата с кандидатите за
общински съветници издигнати и подкрепени от ПП
АБВ, Реформаторски блок,
ВМРО и ББЦ.
В срещата участваха
областните координатори на ВМРО-Русе - Галин
Григоров и на ВМРО-Силистра Веселин Димитров,
които поздравиха членовете, симпатизантите и
гражданите участвали в
предизборната среща и
пожелаха успех на всички
кандидати.
Коалицията от партии
участва в местните избори с кандидат за кмет на
община Тутракан - Сашо
Войнов, кандидатска листа с общински съветници
водена от инж. Красимир
Петров и трима кандидати
за кметове на кметства
в с. Старо Село - Пламен
Маринов, с.Варненци - Георги Василев и с.Цар Самуил
- Сали Хамди.
Бюлетината, с която
можете да гласувате за
кандидатите на АБВ, Реформаторски блок, ВМРО
и ББЦ е №7!
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В СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ТУТРАКАН

Урок по родолюбие "Земя на
вечни тайни и красоти омайни"

а 9 октомври тази
година, съвместно
с Румяна Статева
– главен учител и класен
ръководител на учениците
от IV б клас, проведохме
в училищната библиотека
интерактивен урок по родолюбие с ученолюбивите
и възпитаници.
„Земя на вечни тайни и
красоти омайни“ е нашата
родина. А четвъртокласниците от клас „Пчелица“
доказаха за пореден път,
че знаят много за България
и че милеят за нея. Не ги
затрудниха задачите свързани с нейното географско разположение, планини,
върхове, реки, езера, море,
резервати, равнини и низини. Отговаряха бързо, точно, изчерпателно на всеки
зададен въпрос. Гледаха с
интерес видео клиповете
„България от високо“, „10те най-красиви места в
България“, „10-те най-най
в природата на България“.
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Заедно се насладихме на
безброй удивителни кътчета – бистри реки и язовири,
старинни крепости и манастири, природни феномени,
уютни градове, китни села
и големи курорти. Учениците се включиха активно
в представянето на всяка
туристическа атракция и
споделиха своите впечатления от посетените с
родители и учители красиви
кътчета на България. Факт
е обаче, че съществуват и
други, не толкова познати
туристически обекти в
нашата родина, които заслужават вниманието ни.
Разгледахме с интерес галерия от прекрасни снимки
на красиви и малко известни
места, които са останали в
сянка на другите и които си
струва да посетим и видим.
Справиха се блестящо с
любознателните игри „Обич
в рими“, „Познай героя!“ и
„Открий песента!“. Забавната викторина за градовете

предизвика усмивки, създаде
настроение. Доказаха, че
знаят кои са националните
ни отличителни символи,
които правят страната
независима и уникална. Не
се поколебаха да отговорят изчерпателно кои са
нашите официални празници.
Справиха се с въпросите за
удивителното животинско
разнообразие в планините,

полетата, горите, водите
и селските дворове. Говорихме и за природните феномени на нашето отечество.
Убедихме се, че България
е щедро надарена от природата. Не ги затрудниха
загадките и гатанките,
свързани със света на знанията. Изправени на крака,
момичетата и момчетата
пяха с удоволствие песните:
„Обич“ – по стихотворение
на Дора Габе и „Българийо,
ти наша майко свята!“.
Марширувайки и жестикулирайки, тържествено изпяха
и песента „От векове за
векове“.
„Родино, наша мила, Родино, дай ни сила, да стигнем
всички върхове“ – зове песента и аз вярвам, че децата на България ще я пазят
и ще бранят нейното име.
Анка КОЗАРЕВА

Гран При за Елица

а 10 октомври 2015 г.
в град Велико Търново
се проведе I Национален конкурс за вокално и
танцово изкуство “Звезден
сблъсък“. Елица Камбурова,
солистка на Детска вокална група "Слънце" към
Общински детски център
за култура и изкуство-Русе,
с ръководител Наталия Константинова, спечели една
от четирите награди Гран
при в категориите "Вокал" и "Танцово изкуство".
Информацията съобщава
детският център в града.
Малката изпълнителка се
представи с песните "Моя
страна, моя България" и
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"Камино". Всички носители
на наградите Гран при получиха диплом, статуетка и
парични награди, осигурени
от спонсори. В конкурса,
организиран от Сдружение
“Елита“, с подкрепата на
Община Велико Търново,
участваха 83 деца.
Журито в раздел „Вокал“
беше с председател доцент
д-р Стефка Оникян и членове Христофор Йонов – оперен тенор и директор на Музикално драматичен театър
“Константин Кисимов“ - гр.
Велико Търново и Стефка
Денева – основател на Вокална студия „Искрица“.
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Изборите са
състезание, нека
победи достойният!
Цветан ЦВЕТАНОВ в Тутракан:

Д-р Димитър Стефанов
е истинският местен лидер,
който може да обедини всички
ПП ГЕРБ в Тутракан представи
кандидатите си за кмет на община
Тутракан, общински съветници
и кметове на населени места на
предизборна среща проведена
на 11 октомври т.г. в залата на
читалището в крайдунавския град.
В нея участваха заместникпредседателят на ПП ГЕРБ Цветан
Цветанов, народният представител
Алтимир Адамов, областният координатор на ПП ГЕРБ-Силистра
- Тодор Тодоров, общинските ръководители на ПП ГЕРБ в общините
Ситово и Кайнарджа - Марияна
Панова и Димитър Димитров,
председателят на областното ръководство на Жени-ГЕРБ-Силистра
Денка Михайлова, председателят
на Старейшини ГЕРБ-Силистра
Иван Иванов и председателят
на Националната асоциация на
тютюнопроиводителите НАТ-2010
Цветан Филев.
"Целта на отбора, който виждате
пред вас, е да създадем едно ста-

билно и успешно управление на
Тутракан, каза кандидатът за кмет
на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов при представянето на
листата с кандидати за общински
съветници и кметове.
Като гледам колко много хора
са се събрали и ще гласуват за
ГЕРБ, мога да кажа, че кампанията
вече е приключила. Сигурен съм
в победата!" - което предизвика
дълги и нестихващи аплодисменти
на присъстващите.
"Нашата обща цел е всички
проекти, които входирахме до края
на м. септември на стойност над
70 млн. лв. да бъдат реализирани
през следващите четири години. За
да може Тутракан да се превърне в
дунавската перла на България, защото всички ние го заслужаваме.
Няма по-красив, няма по-емоционален, няма по-спокоен град от
Тутракан! Защо не, ние да бъдем
водещи в Дунавската стратегия.
Мисля, че можем да го постигнем

всички заедно. С хората, които
в момента са зад мен и вие ги
виждате, аз изпитвам една голяма
сигурност. Благодаря Ви и нека на
25 октомври да не забравяме, че
6-цата е числото на отличниците. А всички наши кандидати са
отличници!" - категоричен бе д-р

Димитър Стефанов.
"Д-р Димитър Стефанов каза, че
кампанията е приключила днес.
Аз мога да кажа, че кампанията
приключи, когато той прие да се
кандидатира за втори мандат. Тутракан може да се гордее с Димитър
Стефанов, защото, си спомням,
когато дойдохме за първи път
в града през 2007 г. с г-н Бойко
Борисов тук беше абсолютен хаос,
без никаква перспектива за вашия
град и управление, което по никакъв начин не даваше алтернатива.
Аз ви благодаря, че през 2011 г.
избрахте д-р Стефанов! Това, което направи за четири години д-р
Стефанов, са видимите резултати.
ПП ГЕРБ може да бъде успешна,
когато има успешните хора по места, когато кметовете имат силният
екип до себе си. Хората, които днес
бяха представени за кандидати за
кметове и общински съветници, аз
съм убеден, че те са отличниците
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ɫɟ ɨɩɢɬɜɚ ɞɚ ɜɧɟɫɟ ɫɦɭɬ

ɬɨɫɥɟɞɢɡɛɨɪɧɢɹɞɟɧɧɹɦɚɞɚ
ɦɨɠɟɦɞɚɫɟɪɚɡɩɨɡɧɚɟɦɄɚɤ
ɳɟɠɢɜɟɟɦɢɪɚɛɨɬɢɦɡɚɟɞɧɨ
ɜɢɦɟɬɨɧɚɝɪɚɞɚ"Ⱥɬɨɥɤɨɜɚ
ɟɥɟɫɧɨɞɚɫɢɞɨɛɴɪ«ɂɦɚɲɟ
ɟɞɢɧɜɟɥɢɤɮɢɥɦɩɪɟɞɢɜɪɟɦɟ
Äɉɪɟɞɚɣɧɚɬɚɬɴɤ´ɉɪɟɩɨɪɴɱɜɚɦɝɨɧɚɜɫɢɱɤɢɤɨɢɬɨɧɟɫɚ
ɝɨɝɥɟɞɚɥɢ
 Ʉɚɤ ɳɟ ɤɨɦɟɧɬɢɪɚɬɟ
ɦɴɥɜɚɬɚɡɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟɩɪɨɟɤɬɢ"
Ʉɨɥɤɨɬɨɢɞɚɧɟɢɦɟɩɪɢɹɬɧɨ ɧɚ ɨɩɨɧɟɧɬɢɬɟ ɞɚ ɫɢ ɝɨ
ɩɪɢɡɧɚɹɬɮɚɤɬɢɬɟɫɚɦɢɝɨɜɨɪɹɬɉɪɟɡɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɝɨɞɢɧɢ
ɜɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟɫɥɭɱɢɯɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɡɚɦɢɥɢɨɧɚɥɟɜɚ
ɬɨɜɚɫɚɫɪɟɞɫɬɜɚɨɬɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɩɪɨɝɪɚɦɢɢɨɬɞɴɪɠɚɜɧɢɹ

ɜɴɜ ȼɚɲɢɬɟ ɫɢɦɩɚɬɢɡɚɧɬɢ
ɫ ɬɜɴɪɞɟɧɢɹ ɡɚ ɭɩɪɚɠɧɟɧ
ɧɚɬɢɫɤ ɨɬ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɩɚɪɬɢɢ"
 ȼɢɧɚɝɢ ɫɴɦ ɝɨ ɤɚɡɜɚɥ ɢ
ɫɟɝɚɝɨɬɜɴɪɞɹȽȿɊȻɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɢ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɜɨɞɹɬ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɚɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚ
ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɇɢɟ ɧɟ ɨɩɥɸɜɚɦɟ
ɧɢɤɨɝɨ ɡɚɳɨɬɨ ɭɜɚɠɚɜɚɦɟ
ɯɨɪɚɬɚ ɢ ɦɢɫɥɢɦ ɱɟ ɬɟ ɦɨɝɚɬɫɚɦɢɞɚɩɪɟɰɟɧɹɬɤɨɣɤɚɤ
ɡɚɞɤɭɥɢɫɧɨɢɝɪɚɟɇɟɟɜɧɚɲ
ɫɬɢɥɞɚɫɢɫɥɭɠɢɦɫɞɨɥɧɢɢ
ɧɢɡɤɢɥɴɠɢɂɡɛɨɪɢɬɟɫɚɟɞɧɨ
ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ ɢ ɧɟɤɚ ɩɨɛɟɞɢ
ɱɟɫɬɧɢɹɬɢɞɨɫɬɨɟɧɤɚɧɞɢɞɚɬ
Ⱥɡ ɜɢɧɚɝɢ ɫɴɦ ɛɢɥ ɫɪɟɞ ɢ ɫ
ɯɨɪɚɬɚɫɬɨɹɩɥɴɬɧɨɡɚɞɬɟɡɢ
ɤɨɢɬɨɦɢɝɥɚɫɭɜɚɬɞɨɜɟɪɢɟɚ
ɢɦɢɫɥɹɱɟɢɬɟɫɚɫɦɟɧ

на Тутракан! И на предстоящите
избори ще получат отличната
оценка 6 още на първия тур! Д-р
Димитър Стефанов е истинският
местен лидер, който може да
обедини всички. И най-силното му
качество е, че той е кмет на всички
жители на община Тутракан, не

дели хората на "наши" и "ваши".
Най-важното качество на д-р
Стефанов е, че той е добър мениджър - създаде достъпна среда за
жителите на Тутракан, за бизнеса
и засили връзката с изпълнителната власт." - категоричен в своята
оценка бе зам.-председателят на
ПП ГЕРБ Цветан Цветанов.
На предстоящите избори за
местна власт ПП ГЕРБ-Тутракан
издига 17 кандидатури за общински съветници и 7 кандидатури за
кметове на кметства. Синхронът
между местната законодателна и
изпълнителната власт е водещ при
формирането на листата с кандидати за общински съветници. В
нея са включени професионалисти
в различни браншове, доказали
себе си чрез работа в полза на
обществото. Това са хора, които
имат желание да градят видими
резултати за община Тутракан, за
които на 25 октомври ще гласува-

ме с бюлетина №6.
Д-р Димитър Стефанов е ветеринарен лекар по професия, работил
е във всички горещи точки на
България в областта на заразните
заболявания по животните през
последните 9 години. Най-успешният кмет на Тутракан до момента
- водач на листата и кандидат за
кмет на община Тутракан.
Д-р Любомир Бойчев е втори в
листата, той е доказан професионалист в областта на акушерството
и гинекологията. Специализирал
във Франция. Една от емблематичните личности на Тутракан.
Петя Князова-Василева е досегашен зам.-кмет на Община
Тутракан, съчетала в себе си професионализъм, чар и воля за
успех - нежното острие на ПП
ГЕРБ-Тутракан.
Димо Денчев - бизнесмен, лидер
в млекопреработвателната промишленост и земеделието.
Д-р Румен Паунов - лекар, всеотдаен към пациентите и загрижен
за общината и нейното бъдеще.
Николай Николов - безкомпромисен и стриктен предприемач,
земеделец и фермер.
Васил Дойнов - експерт Национална и регионална сигурност", амбициозен и отговорен млад човек.
Сашко Змеев - педагог и треньор
по борба с шампионски дух и
твърда ръка.
Румяна Статева - всеотдаен
педагог, който запалва искрицата
родолюбие в най-малките.
Тюркян Джаферова - педагог

с грижа и мисъл за бъдещето на
хората в малките населени места
- кандидат за общински съветник
и кмет на с. Преславци.
Дафинка Касабова - медицинска
сестра, сърдечна, честна и открита.
Димитър Петров - общественик
с богат опит, основател на ГЕРБТутракан.
Валентин Симеонов - преподавател и треньор по водни спортове.
Драгомир Петров - строителен
предприемач, човек с умение и
желание за работа.
Чавдар Владимиров - икономист, генератор на идеи без спирачки. Основател на "Офроуд Нова
Черна", кандидат за общински
съветник и кмет на Нова Черна.
Светла Коева - общественичка,
борбена, лъчезарна и устремена
към успеха - кандидат за общински
съветник и за кмет на с. Старо село.
Костадин Манев - два мандата кмет на с. Белица, сериозен,
прагматичен и можещ - кандидат

за общински съветник и кмет на
с. Белица
Гюнюл Даил - млад и амбициозен човек, твърдо решил да
превърне с. Бреница в място за
по-добър живот на младите и
възрастните хора - кандидат кмет
на с. Бреница.
Снежана Михайлова - икономист, досегашен кметски наместник на с. Варненци, променила
облика на селото само за 4 години
- кандидат за кмет на с. Варненци.
Калинка Михайлова - педагог,
общественик, амбицирана да превърне с. Шуменци в туристическа
дестинация. Кандидат за кмет на
с. Шуменци.
Предизборната среща на ПП
ГЕРБ в Тутракан завърши с концертна програма с участието на
трио "Сопрано", малките вокални
таланти на Общински център за
извънучилищни дейности и Танцов
ансамбъл "Дунавска младост".

Купуването и продаването на гласове е престъпление
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Екскурзия с красота, емоции
и екстремни преживявания
Продължение от бр.39
Анастасия ЯКОВА
утринта се събудихме
бодри и отпочинали. Излязохме на терасата, за
да се насладим на панорамата и
да вдъхнем чист родопски въздух.
Усмивката на Димка допълни
настроението. Тя току-що се беше
върнала със закуската – "клин",
вид баничка, нещо типично за този
край и айран, местно производство. Разходихме се в красивия
двор, където Димка беше вързала
и хамак.
Предходният ден беше посветен
на манастирите, а в днешния ни
очакваха емоции и изненадващи
гледки.
Автобусът пое към дълбините
на Западни Родопи. Докато се
наслаждавахме на живописната
природа пристигнахме до хижа
”Тешел". Тези, които се страхуваха
от екстремния път останаха на обяд
с всеизвестния вече пататник и
кисело мляко. Другите поехме в
очарователното Триградско ждрело. Красивите скали се извисяваха
над пищните рекички с малки
водопади, излъскани камъни и зелена растителност. България с това
може да се гордее и да привлича
туристи от цял свят – с неповторимата природа. Направихме си
снимка и зачакахме ред пред входа
на пещерата "Дяволското гърло".
Екскурзовод ни поведе в непознатата за нас дестинация. Входът
- тесен и невзрачен, но вътре се
открива необятна пещера с про-

С

паст, река и необикновени форми.
Толкова голяма, че може да побере
катедралата „Александър Невски".
Няма сталактити и сталагмити,
но виждаш необикновени форми
от камъни и вода. Пещерата се
е получила от река, падаща под
земята от 42 м височина, образувайки огромна зала, наречена
"Бучащата зала". Дължината е 110
m, ширината – 40 m, а височината
достига до 35 м. Оттук 301 стъпала
нагоре извеждат покрай подземния водопад , през стария вход
до повърхността. На близо 400 м
от входа на “Дяволското гърло”
водите на подземнотечащата река
се губят.
Погледнахме нагоре към края
на стъпалата, което ни накара
да помислим за възможностите
за изкачване, но при мисълта да
видим красотата, повечето от нас
приеха предизвикателството. Не
беше лесно, стъпалата хлъзгави,
но имаше от двете страни парапети, макар и мокри. Загадъчността
на легендата ни стимулираше. Тя
говори, че именно в тази пещера
тракийският певец Орфей тръгнал
да търси своята любима Евридика.
Слязъл по реката в подземното
царство, стигнал до бога на царството Хадес и поискал да върне
Евридика на горния свят. Хадес
се трогнал от силната любов на
Орфей и неговата омайваща песен
и обещал да я върне, но само при
едно условие: Орфей да върви
напред като свири на златната
арфа и да не се обръща назад към
изгората, докато не стигне горната

земя. Харон – лодкарят, ги прекарал през реката и те тръгнали един
след друг, а музикатата огласяла
огромната пещера. В един момент
Орфей не издържал и се обърнал
да види любимата си. В този
момент тя изчезнала завинаги.
Мястото, където се обърнал, е отбелязано с икона и запалена свещ
и там всеки се спира да почете
невижданата любов на Орфей и
Евридика. От тогава Орфей, бродил по склоновете на Родопите и
неговата тъжна музика се чувала
надлъж и шир.
Никой от групата макар и в напреднали години, поели трудният
път, не се отказа до достигане на
изхода на пещерата.
Качихме се на автобуса и поехме
към следваща дестинация - "Ягодинската пещера". Разположена
е на три нива, като на едното има
останки от тракийско жилище.
Пещерата е дълга 10 км. Но маршрута на туристите е значително пократък около 2 км. и на едно ниво.
Пещерата е уникална със своите
безброй сталактити, сталагмити,
сталактони, „завеси“, „леопардови
кожи“ (различно оцветени скални
слоеве), пещерни перли. Тя има
постоянна температура от 6°C и
влажност 92%.
В образуванията можеш да
видиш различни образи, на Дядо
Коледа, Снежанка и други в зави-

симост от въображението. Перлите
намерени в пещерата са поставени
в стъклени кутии. Те са характерни
като пещерно образувание.
Пещерата е известна с различните видове прилепи, които в
момента се бяха скрили поради
големия брой туристи. На много
места вървиш приведен, заради
ограничеността на пространството
на тунела. Формите на варовиковите извивки те изненадват с
красотата си.
Макар и твърде уморени от
трудния път в двете пещери не се
отказахме от третото, наистина,
предизвикателство - сафари с
открити джипове! Недоумявахме
какво ще бъде! Разбира се на това
предизвикателство отговориха
една част от групата – най-смелите! Водачите на джиповете
бяха и яки, млади мъже. Преди да
тръгнем погледът ни се спря на
един висок връх – Орлово око, на
1560 м. На върха му се вееше българският трибагреник. Водачите
ни „успокоиха”като ни казаха, че
там ще стигнем с колите, пътят е 8
км. Приехме това спокойно докато
не видяхме пътищата, по които
минахме. Наистина, екстремно
пътуване – огромни камъни, дълбоки дупки, прахоляци. Струваше
ми се, че пътят до върха е вертикален. Шофьорът Красимир, с
чувство на хумор, се опитваше да

създава настроение и сигурност в
пътуването. Всеки джип возеше
по 6 човека - от някои се чуваше
музика, а от други весели викове
и смях. При всяко движение телата
се движеха – наляво, надясно и
подскоци нагоре. Трябваше да издържим на преживяването, което
си струваше. Стигнахме до върха
на Орлово око. Великолепна гледка
– погледът ни обхождаше далечните планински масиви и стигаше
до гръцката граница! Красотата
ни омайваше! Преживяванията се
допълниха от красив мъжки глас,
който пееше родопска народна
песен. Тя се лееше над простора
от върха и завладяваше настроението на туристите. Изпълняваше я
Стефан Кукунджиев, учил народно
пеене в Широка лъка. Площадката,
която е построена през 2009 г. бе
удобна за снимки и място, за да се
почувстваш, че си над планината.
Останахме без дъх! Насладихме

се на чудото, което преживяхме и
поехме в обратен път, който не бе
вече толкова страшен.
С много емоции се качихме в
автобуса и спряхме на хижа „Тешел” да си хапнем от пататника
и да приберем останалите хора
от групата.
Навлязохме в пределите на град
Девин. Там ни очакваше друга
изненада. На централния площад,
пред Общината, се провеждаше заключителен международен
фолклорен концерт на фестивала
”Балкански ритми” финансира
в изпълнение на Стратегията на
МИРГ „Високи Западни Родопи
Батак - Девин – Доспат”.
В Програмата участваха самодейци от Турция, Македония
и български състави от Девин и
други градове и села. На площада
се извиха хора под уникалните
изпълнения на музикантите от
на стр. 8

СЪОБЩЕНИЕ
Териториално поделение
Държавно горско стопанство - Тутракан
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на изпълнител за предоставяне на услуги по застраховане, разделена на две обособени позиции:
Обособена позиция №1 - „Предоставяне на услуги
за застраховане на служебни моторни превозни средства на „Северноцентрално държавно предприятие”
- ДП - Габрово, Териториално поделение Държавно
горско стопанство „Тутракан” гр.Тутракан, със
застраховка „Гражданска отговорност на МПС” и
„Злополука на местата в МПС” за 2016 г.
Обособена позиция №2 - „Предоставяне на услуги
за застраховане на служебни моторни превозни средства на „Северноцентрално държавно предприятие”
- ДП - Габрово, Териториално поделение Държавно
горско стопанство „Тутракан” гр.Тутракан, със застраховка „АВТОКАСКО” за 2016 г.
Същата е публикувана на Портала за обществени
поръчки на АОП на 06.10.2015 г. под номер 9046510.
Директор на ТП ДГС-Тутракан:
/инж. Людмил УЗУНОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

- Господине, вече от три Видя ли, че никой няма да
спирки се отърквате у мен! пита за евреите?
- Съжалявам, госпожице,
но в тази блъсканица нищо
При доктора:- Измъчват
не мога да направя...
ли Ви еротични сънища?
- Е, като не можете Вие,
- Не, докторе... кефят ме!
отстъпете на някой, който
може!
Малко еврейче отива при
съседа: - Чичо Арон, тате
- Какъв искаш да станеш ме прати да те помоля да
като пораснеш голям?
му развалиш сто долара на
- Малък! - отговаря де- банкноти по десет.
тето след четвърт век
- Добре, веднага. А къде са
колебание.
стоте долара?
- Ааа, ще ти ги прати
- Скъпи, искам да да проб- другата седмица.
вам нещо по-хард в секса.
Накажи ме!
- Какво е навик?
- ОК. Наказана си, никакъв
- Да си налееш сутрин
секс!
кафе под ъгъл, за да няма
пяна.
Всяка истинска любов
завършва трагично.
- Скъпа, супата от гъби е
Една с раздяла, друга с прекрасна!
брак...
- Яж, скъпи, такава супа
се яде веднъж в живота!
Сталин и Хитлер стоят
в една палатка и чертаят
- Ало, скъпи, можеш ли да
нещо на картата на света. говориш?
Заблуден турист ги среща
- Да...
и пита:
- Слушай сега...
– А! Ама вие какво правите
тук?!
Мангал влачи парче от жп
– Правим планове за нова релса и среща друг мангал.
световна война.
- Абе, що го влачиш това
– И какви са вашите пла- желязо, тури го на рамо!
нове?
- Ш'е го туря на майка ти,
– Ще убием 3 милиона Рамо ми е брат!
евреи и 5 камили – спокойно
обяснява Хитлер.
Прибира се Пешо кьор– А защо 5 камили?
кютюк фиркан, едва отваря
– Е, видя ли, бе? – обръща вратата, а там с точилка в
се Хитлер към Сталин – ръка - благоверната. Ухилхва

Разговор между българи
се той идиотски и профъфля:
- Миличката тя, и баница в Русия, “перфектно” владеещи руски, пред асансьор
ми разточила...
в хотел:
- Въй сефте в Маскву?
Редовно хапвам лук и че- Имеет си хас.
сън и затова за грип и секс
- А асансьор бачкает?
само съм чувал!
- Йок, ево мама! ЗакерГоспожице, някой казвал кенечился между етажами!
ли ви е, че сте много ху- Е, значит прийдьотся
бава?
качваться па стъпалами…
- Не.
- А до коими етажами?
- Брей, много честни, бе.
- Хич хабер си не имею.

Продава се
имот на революционна цена!
Включва: втори етаж - 100 кв.м, таван, маза и
двор - 250 кв.м на ул. "В.Търново" №17-А
Очаква се обаждане на
тел. 0866 65746 - Тутракан,
от качествен и смел кандидат.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

“Тепсихора” ЕООД, гр. Тутракан
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Сканди

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

СУДОКУ

15 - 21.10.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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15 - 21.10.2015 г.

Екскурзия с красота, емоции и екстремни
преживявания
от стр. 6 и се отправихме към най южният
град в България – Златоград. На 5
км от града е граничният пункт с
Гърция – Термес.
Златоград е средище на найстарите традиции на материалната
култура и бита на българския
народ. Постройките в резервата се
отличават с белите си зидове около
дворовете, с широките дъбови врати и кръглите комини. Била е построена българска църква, килийно
училище – средище на българското
възраждане в Родопите. Градът се
прославя с песента „Излел е Дельо
хайдутин”, която е изпята от Валя
Балканска и е изпратена в Космоса.
Разглеждаме красивия архитектурен ансамбъл - Етнографски
музей на родопския бит и култура.
Не пропускаме да посетим оригиналното кафене, което предлага
въртяно кафе на пясък.

Берковската духова музика. Изненада ни информацията, че кметът
на Девин - Цветелин Пенков, е
от Дулово, запознахме се с него,
на което той реагира с радост, че
вижда земляци.
Планинският дъжд ни прогони от
площада и ние се прибрахме уморени и доволни от деня изпълнен с
емоции и изненади.
Жалко, че дните свършиха, а
имаше още какво да се види около
Девин – уникална екопътека, Самодивското пръскало и прочутите
лековити басейни. Обещахме си
пак да дойдем.
На сутринта Димка ни изпрати
със закуска и съжаление, тъй като
взаимно бяхме доволни от запознанството. Тя отправи покана за
гостуване към всички тутраканци.
С багажа се качихме в автобуса

След края на екскурзията, всички си направихме извода, че в
България има много красиви природни и исторически забележителности, които всеки българин
трябва да опознае. Пример за дух
и сила показа Мария Дамянова,
дошла от София, за да се включи
в екскурзията. Тя контактуваше с
удоволствие с всички. Родена в

Тутракан, помним я като продавачка в книжарница. Със съпруга
си - Кръстю Дамянов, родом във
Врачанско, са живели в Тутракан
до1987 г. Мария е олицетворение
на дух, макар и след тежките загуби в живота си. Само преди три
месеца загубила незабравимия
човек до себе си - Кръстю Дамянов. Човек, който всички помним

с неговата неизменна усмивка,
чувство на хумор и неизчерпаем
талант да пише епиграми, които
слушахме по радиото и четяхме
във вестниците. А толкова много
обичаше Тутракан и мечтаеше да
се завърне отново тук! Мария не
се предава, носи неговата сила и
дух. Въпреки затрудненото ходене
тя посети всички дестинации –

Дяволското гърло, Ягодинската
пещера и екстремното пътуване
с джип. Учудвахме се на нейната
смелост, а така също и на силите
и духа и на други възрастни хора
- Стефанка Савова, Рада Добрева,
Мария Змеева.
След края на екскурзия се почувствахме горди с нашата мила
Родина – България!

VI"б" от СОУ "Йордан Йовков" Класът на годината!
Е

кскурзия до Добрич
и Варна бе наградата за VI"б" клас от
СОУ "Йордан Йовков",
които са победители в
конкурса "Клас на годината - 2014/2015", организиран от Местната
комисия за борба с
противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните (МКБППМН).
През миналата учебна година те допуснаха
само 5 неизвинени отсъствия и нито една

противообществена
проява. Класен ръководител на най-примерния клас е Росица
Иванова
На 10 октомври т.г.
те посетиха Дом-паметника на Йордан
Йовков в гр.Добрич и
Планетариума в гр.

Варна.
Дъждът бе просто
бонус и не попречи на
доброто настроение и
жаждата за приключения! МКБППМН кани към
участие и тази година
в конкурса всички ученици, които вярват, че
МОГАТ!

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

16 октомври - Димитринка ГИЧКОВА, Домакин клуб, Община Тутракан
19 октомври - Юзкан ОСМАН, Техн.сътрудник, МИРГ "Главиница17 октомври - Росица ВЪЛЧЕВА, ВГ "Северина", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан-Сливо поле"
18 октомври - Снежана ДЕЛЕВА, ВГ "Северина", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
19 октомври - Найме РЕДЖЕБ, Ст.спец. "Техник в ЦИУГ", Община
18 октомври - Людмил БАХЪРОВ, Изпълнител, Община Тутракан
Главиница
19 октомври - Никола КАПИНЧЕВ, гр. Тутракан

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
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HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
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