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22 - 28 октомври 2015 г.

Цена 0.60 лв.
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Преминаваме към зимно
часово време

С грижа за хората в общината!

очно в 04:00 часа
сутринта на 25
октомври (неделя)
преместете стрелките на часовниците си
с един час назад.
Преминаваме към
зимно часово време!

Т

Бирената партия се
включва в изборите!
на стр. 6

Уважаеми съграждани,
Приемете моите поздравления по случай
Димитровден - Празник на град Главиница!
Нека с достойнство и мъдрост пазим
традициите, да пренесем във вековете
трудолюбието и инициативността и заедно
да работим за просперитета на града!

Честит празник!
Д-р Кенан ДУРАН, и.д Кмет на община Главиница

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

грижа за хората в общината! Това не е само лозунг. Това е желанието ни и твърдото убеждение,
че така трябва да бъде. Затова се обединихме
- хора с различни политически убеждения, но с едно,
което е най-важно. За това, че общината ни трябва
да бъде привлекателно място за работа и живот.
Един възрастен човек ни припомни надписа на Народното събрание - „Обединението прави силата”.
Да, ние се обединихме, както бихме искали да се обединят всички хора в нашата община. Стига разпри,

С

подли сметки и егоизъм! Тутраканската община, макар
и малка, е най–красивото, зелено и спокойно място. Но
трябва още нещо. Да се погрижим за уюта, за благополучието на хората в нея. Това искаме да направим!
Ние – партия АБВ, Реформаторски блок, ВМРО и България без цензура.

В бюлетината сме с № 7.
Гласувайте за нас!
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НОВИНИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТОЯН БОНЕВ ПОЗДРАВИ ЛЕКАРИТЕ
ЗА ПРАЗНИКА ИМ
Поздравителен адрес изпрати до трите болници в Силистренско
областният управител Стоян Бонев по повод Деня на българския
лекар: "Уважаеми лекари от област Силистра, поздравявам Ви найсърдечно с 19 октомври – Ден на българския лекар, и по случай 114
години от основаването на Българския лекарски съюз. Преди близо
20 години най-голямата съсловна организация в България в сферата на медицината избра за свой покровител безспорния пример за
подражание Свети Йоан Рилски. Заедно с представителите на много
други професии, Вие изнасяте на плещите си тежките години на политически и икономически преход в България. Желая Ви устойчивост,
непоколебим професионализъм и резултати от широкоспектърната
Ви дейност, които да бъдат в полза на целия ни народ. Честит професионален празник!"
СТАРТИРА СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"
ДФ „Земеделие“ обявява от 2 до 13 ноември 2015 г. прием на заявления по схема „Училищно мляко“. В нея могат да участват учебни
заведения, еднолични търговци, търговски дружества, кооперации,
признати организации на производители и общини. Документи ще се
приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.
„Училищно мляко“ ще обхване децата от 1 до 4 клас, както и тези
в детските градини в държавните, общинските и частните заведения.
Схемата има за цел да насърчи консумацията на прясно и кисело
мляко и други млечни продукти, като по този начин допринася за
подобряване на хранителните навици на децата.
КРИМИНАЛЕ
51-годишен мъж е пострадал при падане от строително скеле в
Главиница на 15 октомври. Получил е травма на лумбален прешлен,
без опасност за живота. Изясняват се причините и обстоятелствата
около инцидента, образувано е досъдебно производство.
Мъжът паднал от двуметрово строително скеле в град Главиница.
Има счупен прешлен, но е без опасност за живота, съобщиха от Инспекцията по труда в Силистра.
Инцидентът станал на строежа на спортния комплекс в града на
изграждана трибуна, на която се извършват кофражни дейности.
Пострадалият правил скеле. Той поставил две платна на работния
под на скелето, но заковал само едното. При следваща операция
стъпил на края на незакованото платно и пропаднал от височина над
2 метра. Работникът е бил инструктиран преди започване на работа,
застрахован е за трудова злополука. Работил е по трудов договор на
длъжност като общ работник в строителството.
На фирмата, строяща обекта, е извършена проверка няколко дни
преди злополуката. При проверката скелето не е било в процес на
изграждане. Дадени са предписания за отстраняване на нарушения,
които са изпълнени.
Пътнотранспортно произшествие е станало на 15 октомври около
13:00 часа на кръстовището между улиците „Панайот Волов” и „Белмекен” в Тутракан. Ударили са се два леки автомобила - УАЗ - с водач
И.С. (59 г.), и „Шкода”, чийто водач - И.Т. (55 г.), е получил фрактура
на дясното коляно. Причините за произшествието се изясняват в
рамките на образуваното досъдебно производство.
Сухи треви са горели край село Царев дол на 18 октомври. Екип
на пожарната се е справил с произшествието, преди да се стигне до
материални щети.
Възпламеняване на изтекла газ пропан – бутан от неизправна
бутилка станало причина за пожар в частен дом в Тутракан на 19
октомври около 22:00 часа. Няма пострадали хора. При произшествието са унищожени два прозореца. Огнеборци са предотвратили
разрастването на пожара.

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

ЗАПОВЕД

22 - 28.10.2015 г.

Технологията на гласуване в изборния ден
О
бучение на членовете на секционните
избирателни комисии
(СИК) за предстоящите на
25 октомври местни избори
и Национален референдум бе
проведено на 20 октомври.
В залата на Общинския
съвет в Тутракан, където
в изборната нощ ще бъдат
приемани протоколите с
резултатите и останалите
изборни книжа, председателят на Общинската избирателна комисия Константин Стоянов и секретарят
Зойка Стефанова разясниха
най-важните изисквания в
Избирателния кодекс, които
съставите на СИК трябва за
знаят, спазват и съдействат за нормалното протичане на изборния ден.
На местните избори на 25
октомври, неделя, хората ще
имат възможност да гласу-

документ за самоличност.
За хората, родени преди
31.12.1931 г., може и зелен
паспорт.
Член на комисията подава
бюлетините откъснати от
кочан, като поставя печат
на гърба им.
Жителите на община гласуват задължително с две
бюлетини – за кмет и за

ват с от 2 до 4 бюлетини.
Броят на бюлетините
зависи от мястото, където
избирателят живее, и от
желанието му да участва
в националния референдум.
Вотът е за кмет, общински
съветници, кмет на кметство и референдум.
Пред комисията избирателите представят валиден

общински съветници. Може
да гласуват и с трета бюлетина, в случай че решат
да участват в референдума.
Жителите на кметства
ще гласуват с 3 бюлетини
– за кмет на кметство, за
кмет на община и за общински съветници, а ако участват в допитването – с 4.
В тъмната стаичка се

на общината и кметства

Шахтурнир

Н

а 15 октомври т.г. в
Силистра се проведе
областен турнир по
шах. Негов организатор и
домакин бе силистренският
шахматен клуб, а финансирането - осигурено от ПП
ГЕРБ-Силистра. Турнирът
бе организиран специално
за шахматисти в пенсионна възраст и се използва

системата "всеки срещу
всеки". Участваха общо
шест отбора. Гордост за
Тутракан и тутраканският
отбор са Бехчет Патраклъ,
Ангел Методиев и Васил Симеонов, които се класираха
отборно на трето място.
Индивидуален победител
в турнира стана Бехчет
Патраклъ.

В бюлетините за кметове на общини и кметства
вляво са изписани имената
на партиите, коалициите и
инициативните комитети,
след това номерата им в бюлетината, а вдясно имената
а кандидата, когото издигат
за кмет. В квадратчето на
избраната партия, коалиция
или независим кандидат
отново със син химикал се
отбелязва X или V. После
бюлетината се сгъва така,
влиза с всички бюлетини – и
че да не се разкрива вотът,
за местните избори, и за рено да може да се откъсне
ферендума. Към бюлетината
номерът в долния десен ъгъл.
за референдума избирателят
получава и плик, в който се
Гласуване за националпоставя тя.

ния референдум

Гласуване за общински
съветници
Първо поставяте X или

V в квадратчето с номера
на избраната кандидатска
листа на партия, коалиция
или независим кандидат. Те
се намират вляво на бюлетината.
Ако избирателят желае
да отбележи преференция
за определен кандидат от
вече избраната партийна
листа, трябва да постави X
или V в кръгчето с номера
на избрания кандидат. Преференциите са вдясно на
бюлетината, а над тях има
надпис, който предупреждава, че там се отбелязва
предпочитание. В бюлетината не са изписани имената
на кандидатите. Списъците
с имената на кандидатите
за общински съветници ще
бъдат поставени пред всяка
секция и във всяка тъмна
стаичка.

Гласуване за кметове

Поставяте X или V с химикал, пишещ със син цвят,
върху квадратчето с избрания отговор на въпроса – ДА
или НЕ. После поставяте
бюлетината в плика. Ако
бюлетината е зачеркната
изцяло или са отбелязани и
двата отговора, то гласът
е недействителен. Бюлетина за референдума, пусната
без плик в кутията, също е
невалидна.
След като сте гласували и
излезете от тъмната стаичка, пликът с бюлетината
се пуска в кутия за гласуване
за националния референдум.
Избирателят трябва да се
подпише в списъка за гласуване в допитването.
Бюлетината за общински
съветници и кметове се пускат в друга урна, след като
член на СИК е сверил номера
на всяка от тях с тези от
кочаните, откъсне номера в
долния десен край, пусне ги
в отделна непрозрачна кутия
и постави втори печат на
гърба им. Избирателят трябва да се подпише в списъка
за гласуване за общински
съветници и кметове.
Ако избирателят допусне
грешка при гласуването,
може да получи нова бюлетина, но само веднъж. Вписването в бюлетината на букви,
цифри или други знаци прави
гласа недействителен.
Показването на отбелязания вот прави гласа недействителен. Заснемането на
бюлетината с телефон, фотоапарат или друга техника
е забранено. Не е разрешено
и изнасянето на бюлетината от секцията.

№ РД-04-1321/15.10.2015 г.
За осигуряване на условия за нормално протичане на
деня за произвеждане на избори за общински съветници
и за кметове и за национален референдум, насрочени
за 25.10.2015 г., на основание чл.44, ал.1, т.1, т.2, т.4
и т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация

З А Б Р А Н Я В А М:
1. Продажбата и сервирането на алкохолни напитки
в търговските обекти, в заведенията за обществено
хранене, в увеселителните заведения и употребата
им на обществени места от 20:00 ч. на 24.10.2015
г. /събота/ до 06:00 ч. на 26.10.2015 г. /понеделник/
на територията на Община Тутракан, а когато на
територията на общината се произвежда и втори
тур от 20:00 ч. на 31.10.2015 г. /събота/ до 06:00 ч. на
02.11.2015 г. /понеделник/.
2. Забраната не се отнася за обществени заведения,
в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали
(сватби, кръщенета и тъжни обреди).
Контролът по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на началника на РУП – Тутракан.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на
населението на община Тутракан чрез публикации в
местния печат, поставяне на таблото за обявления
в Община Тутракан както и на интернет сайта на
Община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Милен МАРИНОВ/
съгласно заповед №РД-07-1217/18.09.2015 г.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 29 юни 2015 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
ресурси” – в две направления:
- За стажуване
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в малък
и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство - средно обр., сътрудник в малък и среден
бизнес
2 продавачи, закуски и напитки – средно обр.
- За обучение по време на работа
1 пазач – без изисквания за заемане
1 перач – без изисквания за заемане
1 фризьор – основно обр.
1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност
1 дърводелец мебелист – основно обр.
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна
грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 барман, основно обр.

1 машинен оператор, банциг, основно обр.
Други СРМ към деня:
1 склададжия – средно образование
1 работник в кухня – няма изисквания за заемане
1 инженер, индустриални машини и системи – висше техническо образование, 1 година професионален опит, английски
език /на работно ниво/
1 търговски представител – средно образование, английски
език
1 шлосер – средно образование, опит в работата с металорежещи машини
1 чистач/хигиенист – няма изисквания за заемане
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 акушерка – висше образование по специалността
1 водач на селскостопански машини – кат. Ткт, основно образование
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия –
средно образование
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 готвачи – основно образование
2 сервитьори – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща
медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
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Съветниците от ДПС отново напуснаха
общинската сесия Звената „Български документи за
сена от зам.-председателя
на местния парламент, което отново се явява нарушение на Правилника, изясниха
в дискусия съветниците.
Още повече, че съдържанието й не внася яснота
какъв и на кого е инвес-

Калина ГРЪНЧАРОВА
едоволни от развоя на
проведеното на 15 октомври т.г. извънредно заседание на Общински
съвет-Тутракан, групата
съветници от ДПС го напусна и поради липса на
кворум то бе прекратено.
До свикването му се
стигна след като областният управител на област
Силистра върна за повторно разглеждане решение
№930, прието на извънредна сесия през м.септември.

Н

Тогава, докладната записка отнасяща се до разпоредителна сделка с имот
общинска собственост, бе
докладвана от председателя на Общински съвет, а не
от нейния вносител - кметът на община Тутракан
или негов представител,
което се явява нарушение
на чл.71, ал.4 от Правилника
за организация и дейността
на Общински съвет-Тутракан.
На последното заседание
докладната записка бе вне-

време на дебата.
Недоволна от развитието на обсъжданията, групата на ДПС за втори път
напусна сесия, в която се
обсъжда това предложение,
а според останалите им
колеги-парламентаристи,

редизборна среща с
гражданите в Тутракан, голяма част, от
които - рибари, проведоха
кандидатите за кметове и

общински съветници издигнати и подкрепени от АБВ,
Реформаторски блок, ВМРО и
ББЦ. Техни специални гости
бяха народните представи-

титорският интерес към
общинския терен - нещо,
от което се интересуваха
останалите съветници по

поведението на ДПС-съветниците показва скрити
икономически интереси и
лобизъм.

тели Румен Петков и доц.
Христо Михайлов, зам.-председатели на ПП АБВ.
Кандидатът за общински
съветник Румяна Капинчева

представи пред избирателите листата с общински
съветници водена от инж.
Красимир Петров, кандидата за кмет на община
Тутракан - Сашо Войнов и
кандидатите за кметове на
кметства. Тя подчерта, че
"всички трябва да сме обединени, ако искаме общината и
градът да просперират". Такъв пример е коалицията от
четирите политически формации, която си е поставила
ясни управленски цели, а в
Общинския съвет ще работи
за приемането на решения в
полза на цялото общество.
Гостите - Румен Петков
и доц. Христо Михайлов,
поздравиха кандидатите и
избирателите за правилната
посока, която са избрали и пожелаха изборен успех, както
и последваща реализация на
много идеи и проекти по линия
на Дунавската стратегия.
а 19 октомври 2015 г. предизборен митинг-концерт
проведе БСП-Тутракан. На
откритата сцена в градския парк
"Христо Ботев", председателят на
Областното ръководство на БСП
- Силистра Светлана Великова
представи кандидата за кмет на
община Тутракан Данаил Николов,
който е и председател на общинската организация на БСП, както и
листата с кандидатите за общински
съветници и кметове на кметства.
В словата си пред избирателите,
Данаил Николов, който води и
кандидатстката листа с общински
съветници, Дарина Иванова - втора
в листата и Симеон Димитров кандидат за кмет на с. Шуменци
подчертаха своите намерения за
активна работа за развитие на
града и общината, за подобряване
на социалния статус на населението, намаляване на безработицата,
развитие на културата и спорта.
В концерта последвал политическото предизборно събитие
участваха ТФ "Дунавска младост",
вокалните изпълнители от ОЦИД,
Танцово училище "Тутракан" и
гост-изпълнителят Здравко Мандаджиев.
Ден по-рано - на 18 октомври, избирателите от Тутракан се
срещнаха с председателя на БСП
- Михаил Миков.
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Паметник на писателя Николай Хайтов ще бъде поставен в
Тутракан иницииран от НФСБ.
Бюстът е по идея и изпълнение на
синовете на писателя - Здравец
и Александър. На 19 октомври за
намеренията пред телевизия СКАТ
разказа кандидатът за кмет на
община Тутракан Велизар Минчев.
Ако времето позволи, паметникът
ще бъде открит на 1 ноември - Ден
на народните будители.
Същият ден вечерта бе проведена предизборна среща с участието
на председателя на НФСБ - Валери
Симеонов.

ɫɟɞɦɢɰɚɬɚ ɩɪɟɞɢ ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɢɡɛɨɪɢɬɟɢɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɟ ɫɴɡɞɚɞɟɧɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɝɪɚɠɞɚɧɢɤɨɢɬɨ
ɧɹɦɚɬ ɢɡɞɚɞɟɧɚ ɥɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ
ɢɥɢ ɧɟ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɬ ɜɚɥɢɞɧɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɥɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɢɥɢ
ɥɢɱɟɧɡɟɥɟɧɩɚɫɩɨɪɬ ɡɚɳɨɬɨ ɫɚ ɢɡɝɭɛɟɧɢ ɨɬɤɪɚɞɧɚɬɢ
ɩɨɜɪɟɞɟɧɢɭɧɢɳɨɠɟɧɢɢɥɢɫ
ɢɡɬɟɤɴɥɫɪɨɤɞɚɢɦɚɬɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɭɩɪɚɠɧɹɬɩɪɚɜɨɬɨɫɢ
ɧɚɝɥɚɫȾɢɪɟɤɰɢɹÄȻɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬ³ɟ
ɫɴɡɞɚɥɚ ɫɥɟɞɧɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɡɚɪɚɛɨɬɚ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɨɬɤɨɧɤɪɟɬɧɢɬɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ
ɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɩɨɞɚɥɢɜɟɱɟɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɧɨɜɚɥɢɱɧɚɤɚɪɬɚ
ɳɟɛɴɞɟɭɫɤɨɪɟɧɨɢɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɣ ɢɥɢ ɳɟ ɛɴɞɟ ɢɡɞɚɞɟɧɨ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɡɚ ɢɡɝɭɛɟɧ
ɨɬɤɪɚɞɧɚɬ ɩɨɜɪɟɞɟɧ ɭɧɢɳɨɠɟɧɞɨɤɭɦɟɧɬɡɚɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬ
ɥɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɥɢɱɟɧ ɡɟɥɟɧ
ɩɚɫɩɨɪɬ  ɢɥɢ ɥɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɫ
ɢɡɬɟɤɴɥɫɪɨɤɧɚɜɚɥɢɞɧɨɫɬ
 ɉɪɢ ɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ
ɛɴɞɟ ɢɡɞɚɞɟɧɚ ɧɨɜɚ ɥɢɱɧɚ
ɤɚɪɬɚ ɞɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɹ
ɞɟɧ ɧɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ  ɝ
ɩɨɢɫɤɚɧɟɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɳɟ
ɛɴɞɟɢɡɞɚɜɚɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨ
ɢɦɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɫɤɨɟɬɨɞɚ
ɝɥɚɫɭɜɚɬ
Ɂɚɞɚɛɴɞɟɢɡɞɚɞɟɧɨɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
  Ƚɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɥɢɱɧɨ ɞɚ
ɩɨɞɚɞɚɬ ɢɫɤɚɧɟ ɜ ɋȾȼɊ ɈȾɆȼɊɢɊɍɩɪɢɋȾȼɊɈȾɆȼɊ
ɡɚɞɧɢɬɟɨɬɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɝ ɞɨ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ  ɝ ɨɬ
 ɱ ɞɨ  ɱ ɢ ɧɚ 
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Предизборна хроника
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самоличност“ ще съдействат на
българските граждани, без валидни
документи за самоличност, да упражнят
правото си на глас в изборния ден
ɨɤɬɨɦɜɪɢ  ɝ ɨɬ  ɱ
ɞɨɱ
  ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹɬɚ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɳɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɭɩɪɚɠɧɹɜɚɧɟ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɝɥɚɫ
ɜ ɢɡɛɨɪɧɢɹ ɞɟɧ ɢ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɫɟ ɢɡɞɚɜɚɬ ɫɚɦɨ
ɫɥɟɞɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɡɚɢɡɞɚɜɚɧɟɧɚɥɢɱɧɚɤɚɪɬɚɢ
ɫɥɟɞ ɰɢɮɪɨɜɨ ɡɚɫɧɟɦɚɧɟ ɧɚ
ɥɢɰɟɬɨɧɚɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ȼɫɥɭɱɚɣɧɚɩɨɞɚɞɟɧɨɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɨ ɩɨ ɩɨɫɬɨɹɧɟɧ
ɚɞɪɟɫɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɢɡɞɚɜɚɧɟ
ɧɚ ɥɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɞɚɞɟ ɜɴɜ
ɜɫɹɤɨ Ɋɍ ɋȾȼɊ ɢ ɈȾɆȼɊ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɨɛɹɜɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɟɧ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳ ɚɞɪɟɫ
Ɉɬ ɞɢɪɟɤɰɢɹɬɚ ɭɬɨɱɧɹɜɚɬ ɱɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɡɚɡɚɹɜɟɧɩɨɫɬɨɹɧɟɧ
ɢɧɚɫɬɨɹɳɚɞɪɟɫɫɟɢɡɞɚɜɚɬɨɬ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɜɬɨɪɢ
ɬɭɪ ɧɚ ɢɡɛɨɪɢ ɡɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɢɡɚɤɦɟɬɨɜɟɳɟɫɟ
ɢɡɞɚɜɚɬ ɧɨɜɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ
ɨɬɝɩɨɚɧɚɥɨɝɢɱɧɢɹɩɨɝɨɪɟɧɚɱɢɧɢɜɪɟɦɟ
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɬɨɫɟɢɡɞɚɜɚ
ɡɚɞɚɩɨɫɥɭɠɢɫɚɦɨɩɪɟɞɫɟɤɰɢɨɧɧɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚɤɨɦɢɫɢɹɢɟɜɚɥɢɞɧɨɡɚɢɡɛɨɪɧɢɹ
ɞɟɧɨɤɬɨɦɜɪɢɝɉɪɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɧɟɧɚɜɬɨɪɢɬɭɪɧɚ
ɢɡɛɨɪɢɡɚɨɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɢ ɡɚ ɤɦɟɬɨɜɟ  ɫɚɦɨ ɩɪɟɞ
ɫɟɤɰɢɨɧɧɚɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚ
ɤɨɦɢɫɢɹ ɢ ɟ ɜɚɥɢɞɧɨ ɡɚ ɢɡɛɨɪɧɢɹɞɟɧɧɨɟɦɜɪɢɝ
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɬɨɫɟɩɪɢɥɚɝɚ ɤɴɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɢɹ ɫɩɢɫɴɤ
ɡɚ ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ ɜ ɢɡɛɨɪɢɬɟ ɡɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɢ ɡɚ
ɤɦɟɬɨɜɟ
“ТГ”

Мерки за осигуряване на реда
на предстоящите местни избори
и националния референдум
ɈȾɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚ ɟ ɜ
ɯɨɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɡɚ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɛɴɪ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ ɪɟɞ ɢ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɢɡɛɨɪɢɬɟ ɡɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
ɢ ɤɦɟɬɨɜɟ ɢ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɬɝ
ɍɬɜɴɪɞɟɧɟɩɥɚɧɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɡɚ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɬɚ
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɢɪɚɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɹ ɪɟɞ ɨɯɪɚɧɚɬɚ
ɧɚɢɡɛɨɪɧɢɹɩɪɨɰɟɫɢɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɬɨɧɚɩɨɠɚɪɧɚɬɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɡɚɳɢɬɚɬɚɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɜɩɟɪɢɨɞɚɧɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚ
ɢɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɢɡɛɨɪɢɬɟ
Оперативен щаб, оглавяван от директора старши
комисар Кристиян Петров,
ще ръководи силите и средствата, за да се гарантира законосъобразното
протичане на вота и да не
се допусне нарушаване на
избирателните права на
гражданите.
Във всички места за гла-
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суване се извършват охранителни проверки и контрол на
пожарната обезопасеност,
за да се избегнат излишни
рискове.
Близо 250 служители на
полицията и пожарната ще
бъдат ангажирани пряко в
охраната на помещенията
за гласуване и за съхраняване на бюлетините и изборните книжа.
От 15 октомври, със заповед на министър Румяна
Бъчварова, стартира и работата на открита денонощна линия в МВР. На тел.
02/982 22 32, факс: 02/982
56 46 и e-mail: izbor@mvr.bg
гражданите ще могат да
съобщават за забелязани от
тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на
МВР в изборния процес.
Откриването на линията
е част от предприетите
във вътрешното ведомство
мерки за обезпечаването на
сигурността и обществения
ред при провеждането на
местните избори.
“
ТГ”
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Есенна палитра

семнадесети октомври е ден, в който
художниците честват своя професионален
празник. На майсторите
на четката и многоцветната палитра, поклон!
Нека вдъхновението не ги
напуска и да ни радват
със своите прекрасни картини!
В навечерието на този
празник, съвместно с Ирена Проданова – възпитател на ПИГ от II б клас,
проведохме в училищната
библиотека интеракти-

О

вен урок с малките второкласници, посветен на
една уникална художничка,
която създава толкова
много красота - есента.
Проследихме с интерес
видео клипове, разкриващи
„усещането за изобилие,
спокойната благодат на
мекото есенно слънце и
огнено-златните багри
на листопада“. Четохме
стихове , сътворени за
този прекрасен годишен
сезон.
Гледахме видео
клип по приказката на Ангел Каралийчев - „Майчина

сълза“, чието действие се
развива през есента. Споделихме впечатленията си
за силата на майчината
любов и надеждата. Коментирахме и осмислихме
основната идея и на друга
изучена приказка, в която
действието също се развива през това годишно
време - „Старият щърк“
от Константин Константинов. Слушахме и пяхме
любими песни, посветени
на златната есен. Момичетата и момчетата от
II б клас се превърнаха в
малки художници и с голямо желание оцветиха
есенни картини, които ще
подредят в изложба. Работиха усърдно, внимателно
и много старателно. Може
би сред тях расте бъдещ
художник, който след време ще ни омайва с творбите си…
Есента рисува най-пъстроцветните картини.
Пленява всеки, който носи
в себе си малко романтика
и оценява вълшебния и
свят. Вярвам, че и децата
ще отраснат с очи, отворени за нейните чудеса и
красота …
Анка КОЗАРЕВА

22 - 28.10.2015 г.

Тутракански "Усмивки на брега"

а 16 октомври т.г.,
във вариете-театър
на КК „Албена“ се
проведе Международен фестивал с конкурсен характер „Усмивки на брега",
осъществен в рамките на
Международната програма
„Приятели на България“.
След предварителна селекция, до конкурса бяха
допуснати определен брой
участници от страната и
чужбина в жанровете народен танц, класически танц,
рисуване, театър, народнопеене и естрадно пеене.
Сред одобрените във финалната част на конкурса
бяха и гласовитите дарования от вокалната школа на
Доротея Бальовска в ОЦИД,
които отново доказаха класа. ВФ "Вива" е класирана на
първо място, с втори места
се завърнаха ВГ "Усмивчица"
и трио Пламена, Ивет и
Зорница.
Още един възпитаник на
Доротея Бальовска, премина
успешно селекцията на конкурса - това е 9-годишният
Иван Паришков от вокалната школа към Младежки дом
- Русе, където Бальовска
също води група. Той безапелационно грабна първото
място в категория Музика.
Снимки: Илиана РАЦОВА

Н
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Изберете №6!
Защото имаме желанието!
Защото имаме амбицията!
Защото доказахме, че можем!
Защото сме хора на действието!
Защото Тутракан вече е разпознаваем и
привлекателен център!
Защото сме най-добрият екип, който ще продължи
развитието на община Тутракан!
С №6 в бюлетината - отличният избор!

За предстоящите избори за местна власт ПП
ГЕРБ-Тутракан издигна 17 кандидатури за общински
съветници и общо 7 кандидатури за кмет на община
и 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 отрасли, 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 гласуваме с
№6 в интегралната бюлетина.
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 ГЕРБ-Тутракан.
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 за 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.

ɄɚɧɞɢɞɚɬɴɬɡɚɤɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɡɚɨɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɰɢɨɬɥɢɫɬɚɬɚɧɚɉɉȽȿɊȻɩɪɨɜɟɞɨɯɚɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɢɫɪɟɳɢɜɴɜɜɫɢɱɤɢɫɟɥɚɨɬ
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Русенският митрополит Наум бе удостоен със
званието "Почетен гражданин" на община Кирнодж
а 18 октомври по покана на
Негово Преосвещенство
епископа на Слобозия и
Калараш Викентий Русенският
митрополит Наум гостува на община Кирнодж, Румъния. Българският архиерей беше придружаван
от свещ. Кирил Синев и Милен
Бакалов, секретар на Русенска
св. митрополия. От страна на гр.
Тутракан присъстваше кметът д-р
Димитър Стефанов и г-жа Стефка
Капинчева.
Конкретният повод за гостуването беше увенчаването с архиерейско богослужение на тригодишното българо-румънско църковно
и културно сътрудничество между
Русенска епархия и община Кирнодж.
Удивително е, че целият път
от Гюргево до Кирнодж е осеян
с параклиси, а в самата община
има поставени много дървени
разпятия (т.нар. троици), като едно
от разпятията (осветено преди
година) е посветено на преп. Йоан
пустиножител Рилски Чудотворец.
Българската църковна делегация
беше посрещната с тържествен
камбанен звън и деца, облечени
в народни носии, развяващи българското знаме пред храм „Св.
Николай“ в Кирнодж. Митрополит

Н

Наум донесе за духовна радост на
вярващите частица от св. мощи
на Мирликийския Чудотворец
за поклонение. Храмът се оказа
тесен, за да побере множеството
вярващи, за които съслужението
на двамата йерарси представляваше истинско историческо събитие,
очаквано с нетърпение и духовен
трепет.
Св. Литургия беше отслужена от
двамата архиереи в съслужение с
четирима дякони – съветници от
администрацията на епископията,
архиерейския наместник на Олтенска духовна околия ставр. ик.
д-р Мариан Некула, доктор по Литургика, храмовото духовенство.
Песнопенията от св. Евхаристия
изпълни мъжки камерен хор от
богослови – солисти в Букурещката опера.
След св. Литургия епископ Викентий произнесе слово върху
евангелския перикоп и благодари
на българската църковна делегация за съвместно преживяната
духовна радост от съслужението.
Бяха разменени паметни подаръци.
Русенският митрополит Наум получи юбилеен медал на епископията, албуми с храмове и манастири
и икони.
Кметът на община Кирнодж

инж. Иринел Роман от своя страна
приветства архиереите, като им
благодари за отслуженото Тайнство на тайнствата и ги удостои
със званието „Почетен гражданин“.
Митрополит Наум изказа своята
радост от братското общение с
особено благочестивия православен румънски народ и благодари за
оказаното гостоприемство.

Двамата йерарси заедно с честното свещенство и общинското
ръководство посетиха храм „Св.
Николай“, гр. Олтеница. В заседателната зала на архиерейското
наместничество беше предложена агапа в чест на българския
архиерей.
Текст и снимки:
свещ. Кирил СИНЕВ

БИРЕНА ПАРТИЯ - ПРЕДИЗБОРНО
Допълнение към Закона
за търсенето и предлагането
Заговори ли се за избори, в
душата ми настъпва смут. А напоследък все по-често се говори
и сънищата ми стават все по-неспокойни.
Сънувам представители на политическите сили, които идват при
мен и ме запознават с програмите
си. Обещават ми чудеса, каквито
и братя Грим не са измисляли.
Ласкаят ме така, както и Тато не
са четкали. Постепенно започвам
да се възгордявам. И как не, след
като седмици наред ме наричат
повелител на съдбите всенародни,
надежда слънцеобразна, премъдър
избирател, най-разумен и още, и
още.. Лъжат ме в очите и едва ли
не си вярват.
Но това не е всичко. От сънищата
ми изплуват още по-любопитни
картинки. Политическите сили
ми изнасят цели представления,
за да ми се харесат. Играят пред
мен казачок, кючек, туист .... Но
това не е всичко. После отварят
дипломатически куфарчета, кошници и дисаги и от тях вадят печени
агнета, суджуци и пушени свински
бутове. Хамали разтоварват пред
къщи сърни и диви прасета. Мазето
ми пращи от дамаджани, туби и
буренца с домашни течности. Наддаването за скъпоценния ми глас
започва от кокоша кълка, преминава през околосветско пътешествие
и стига до хиляди уважения в брой.
Получавам киселини, перманентен
махмурлук и алергия към зелени
пачки върху сребърни подноси.

Но и това не е съвсем всичко. Към
другите си аргументи политическите сили прибавят агитаторкихубавелки, които да ми помагат да
се съсредоча в деня на размисъл
в предизборната нощ. Партията на
любовта и Бирената партия вземат
преднина в прогнозите. Жената и
черния ми дроб вдигат скандали.
Но и това изобщо не е всичко.
Най-лошото настъпва, когато ме
налегнат мрачни мисли за това
усилно време, когато се пече бъдещето на народа ни. Хващам се,
че недоволствам срещу законите
на пазарната икономика и ми се
ще у нас предлагането на политическите сили да не изпреварва
чак толкова и избирателите да
сме поне колкото кандидатите. От
друга страна съжелявам, че не съм
нещо като камила или акумулатор,
та да мога покрай изборите да се
наживея за всичкото останало
време.
И в душата ми се настанява
раздвоение, но в крайна сметка
решавам, че демокрацията си
заслужава жертвите. Ако не съм
аз, кой ще крепи основните и ценности ? Нека пак да дойдат избори,
нека пак да се мъчим .....

Бирени размишления
+ Нашите политици ни обещаваха големи географски промени.
Едни обещаваха да направят страната ни Балканска Калифорния,
други ни обещаваха да направят от
нея Балканска Швейцария. Трети
ни уверяваха, че ще изградят тук
истинска Япония. В крайна сметка
те всички си запретнаха ръкавите и

Ɍɨɜɚɫɟɤɚɡɜɚ
Ȼɢɪɚɧɚɤɨɪɟɦ

Ʉɨɝɚɬɨɫɟɧɚɥɢɜɚɯɚɨɫɧɨɜɢɬɟ

дружно направиха една Балканска
Сахара. А за нас отредиха ролята
на камилите.
+ Как в зората на демокрацията сътворихме парламента? Ами
много просто: взехме от улицата
тези, дето не правят разлика между Конституция и военен устав,
смесихме ги с ония, дето 45 години
активно доказваха, че не са годни
за управници, и им рекохме: Ха
сега покажете що е това парламентаризъм и има ли почва той у нас”.
И те си плюха на ръцете, а после и

в устата, и доказаха, че у нас има
почва само за хайдутлук.
+ През изминалите демократични години се изредиха да властват
червени, сини и жълти. Сега всички
се самовъзхваляват за собствените
си управления, като че ли не сме
били тука и не знаем какво ни е
дережето. Сус бре, маскари, ако
това под капите Ви е кът, имайте
поне малко срам от Бога!
Марин МИНЕВ - ДЖОНА,
Председател на Бирена партияСилистра

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 58/15.10.2015 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на „Кайчо-67” ЕООД, ЕИК 202484840, гр.
Тутракан с представител Николай Господинов Маринов
е издадена Заповед № РД-04-1323/15.10.2015 год. на
Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи
изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на
План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатор 73496.501.3046 по КККР
на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–
6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; в кв. 69 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
№327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан,
като собственик на имота.
Кмет на Община Тутракан,
съгласно Заповед № РД-04-1217/07.10.2015 г.:
/М. Маринов/

22 - 28.10.2015 г.

Блондинка в ресторант:
– За мен един свеж детокс
коктейл от краставица и йогурт…
– Аха, един таратор значи!
Обява във вестник: „Мъж 40
години търси секс“.
Седя и се чудя – пропусната
запетая или огромна трагедия?!
Ивaнчo пoлyчил двoйкa пo
гpaмaтикa. Ha въпpoca в къщи, кaк
и зaщo, oбяcнил тaкa: – Bъпpocът
бeшe – кaквo e Mapийкa в изpeчeниeтo: “Mapийкa влeзe в гopaтa
c Пeшo, a излeзe c Гoшo.“ Aз
oтгoвopиx, чe e кy*вa. A тpябвaлo
дa oтгoвopя, чe e пoдлoг…
Двaмa cъпpyзи oтивaт зaeднo
нa лeкap. Cлeд мaлкo дoктopa
пoздpaвявa мъжa:
- Чecтитo, щe cи имaтe бeбe.
Cъпpyгът yчyдeн: - Aмa... кaк
дoктope, aз тoлкoвa внимaвaм?
Лeкapят ce пoзaчyдил и oтгoвopил: - Aми... кaк дa ти oбяcня,
тo e кaтo шoфиpaнeтo пo пътищaтa
– ти внимaвaш, нo дpyги – нe …

Директорката на зоопарка е в
отпуск, когато получава SMS от
заместника си:
"Маймуната умря! Да поръчам
ли друга или да чакам ти да се
върнеш?"

Лъжичка за мама... лъжичка за
Той: - Защо плачеш?
Тя: - Казаха ми, че съм детатко... лъжичка за баба... лъжичка
за дядо... На половината купичка бела…
Той: - Глупости! Взимай два
пюре, детето вече мразеше цялата
стола и сядай при нас.
фамилия.

Cъбyждa ce един дядо пocpeд
нoщ, пoглeждa пpeз пpoзopeцa и
виждa кaк poмcкa бaндa oтмъквa
кapтoфитe oт гpaдинaтa.
Звъни нa 112: - Aлo, oбиpaт мe!
Moля, изпpaтeтe пaтpyл!
– Cъжaлявaмe, нo нямaмe
cвoбoдни кoли в мoмeнтa…
Cлeд 5 минyти дядoтo oтнoвo нaбиpa 112: - Hямa cмиcъл
дa изпpaщaтe кoлa. Aз ги изпoзacтpeляx...
Cлeд eднa минyтa, c вoй нa cиpeни пpeд къщaтa и cвиpeнe нa гyми,
пpeд къщaтa нa дядoтo cпиpaт 4
пoлицeйcки кoли и бpoниpaнa кoлa
нa cпeцчacтитe. Зaлaвят кpaдцитe и
кpeщят нa дядкaтa: – Tи зaщo кaзa,
чe cи ги избил, бe?!
– Aми виe зaщo кaзaxтe, чe
нямaтe кoлa?!

ПРОДАВАМ

ТИР-аджия кръстосвал пътищата от два месеца и не се бил
прибирал у дома. Един ден спрял
до публичен дом. Отишъл директно при Мадам, дал й 500 лева и й
казал: - Искам най-грозната жена
и един гаден сандвич!
Мадам била доста объркана:
- Но, господине, за тази сума моСамо в България въпросите: жете да бъдете с най-красивото ни
"Какво да ям?", "Къде да седна?" и момиче и да се нахраните обилно!
"За какво да се хвана?" имат един
ТИР-аджията отвърнал:
и същи отговор...
- Слушай, мацо. Не ми се прави
с*кс, мъчно ми е за вкъщи.

Едноетажна къща с допълнителни
постройки, кладенец, двор - 2 дка,
и прекрасен изглед към р. Дунав.
Цена по споразумение.
За контакти: 0889298761 и 0866/61076

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

СМЯХ
– Ha кoлкo гoдини cтaвaш, Пeнкe?
– Aми… кoгaтo ce oмъжиx зa
Гoшo aз бяx нa 20, a тoй нa 40 гoдини. Знaчи бяx двa пъти пo-млaдa
oт нeгo. Ceгa тoй e нa 70 гoдини,
знaчи aз cъм нa 35!
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Празник на Чудесата
Божидар и Божидара са най-честите имена, които избират родителите
след ин витро раждане, следвани от имената на двамата лекари Любомир и Богомил
ɞɚɣɧɢɊɚɛɨɬɨɯɨɥɢɰɢɇɟɜɟɪɨɹɬɧɢ ɯɨɪɚ ɜɫɟɨɬɞɚɣɧɢ
ɑɨɜɟɰɢ Ʌɸɛɢɦɢ ɞɨɤɬɨɪɢ
ɡɚɫɥɭɠɚɜɚɬ ɧɟɳɨ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ
ɧɚɝɪɚɞɚ  ɬɨɜɚ ɫɚ ɱɚɫɬ ɨɬ
ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɡɚ ɞɜɚɦɚɬɚ ɥɟɤɚɪɢ ɤɨɢɬɨ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟɫɧɚɣɝɨɥɹɦɨɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɤɚɡɜɚɯɚ
Ȼɨɠɢɞɚɪ ɢ Ȼɨɠɢɞɚɪɚ ɫɚ
ɧɚɣɱɟɫɬɢɬɟ ɢɦɟɧɚ ɤɨɢɬɨ
ɢɡɛɢɪɚɬ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɫɥɟɞ ɢɧ
ɜɢɬɪɨ ɪɚɠɞɚɧɟ ɫɥɟɞɜɚɧɢ ɨɬ
ɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɞɜɚɦɚɬɚ ɥɟɤɚɪɢ
 Ʌɸɛɨɦɢɪ ɢ Ȼɨɝɨɦɢɥ ɫɬɚɧɚ
ɹɫɧɨɨɳɟɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚ
ȼɫɴɳɧɨɫɬ ɬɨɣ ɡɚɩɨɱɧɚ ɫ
ɩɪɚɡɧɢɱɧɚɥɢɬɭɪɝɢɹɨɬɫɥɭɠɟɧɚɨɬɨɬɟɰɂɥɢɹɌɨɧɤɨɜɤɨɣɬɨ
ɨɫɜɟɬɢ ɢɤɨɧɢɬɟ ɜ ɐɟɧɬɴɪɚ
ɩɨɫɥɟɞɜɚɧɨɬɩɟɫɧɢɬɟɧɚɬɪɢɨ
ɉɥɚɦɟɧɚ ɂɜɟɬ ɢ Ɂɨɪɧɢɰɚ ɢ
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɪɟɞɢɞɟɜɟɬɝɨɞɢɧɢɬɨɱɧɨɜɞɟɧɹɧɚɋɜɂɜɚɧ
Ɋɢɥɫɤɢɑɭɞɨɬɜɨɪɟɰ
ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɤɨɣɬɨ ɟ ɢ Ⱦɟɧ ɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ ɥɟɤɚɪ ɛɟ ɞɚɞɟɧ
ɫɬɚɪɬɴɬ ɧɚ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɰɟɧɬɴɪɋɜɂɜɚɧɊɢɥɫɤɢɜɤɨɣɬɨ
ɪɚɛɨɬɹɬɧɚɞɜɚɦɚɬɚɛɪɚɬɹɝɢɧɟɤɨɥɨɡɢɞɪɅɸɛɨɦɢɪȻɨɣɱɟɜ
ɢ ɞɪ Ȼɨɝɨɦɢɥ Ȼɨɣɱɟɜ ɐɟɧɬɴɪɴɬ ɟ ɟɞɢɧ ɨɬ ɜɨɞɟɳɢɬɟ ɜ
ɫɬɪɚɧɚɬɚɦɹɫɬɨɤɴɞɟɬɨɦɧɨɝɨ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɫ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɦɢɪɚɬ ɫɜɨɟɬɨ
ɛɥɟɧɭɜɚɧɨɳɚɫɬɢɟ

П

ɂ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɜ ɤɥɢɧɢɤɚɬɚ
ɛɟɢɫɬɢɧɫɤɢɩɪɚɡɧɢɤɜɤɨɣɬɨ
ɞɜɚɦɚɬɚ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɩɨɫɪɟɳɧɚɯɚɫɜɨɢɬɟ
ɪɨɠɛɢ ɨɬ ɰɹɥɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɨɬɤɥɢɤɧɚɥɢɧɚɬɹɯɧɚɬɚɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɩɨɤɚɧɚ
ȼɫɢɱɤɢɬɟɧɨɫɟɯɚɫɧɢɦɤɢɧɚ
ɨɬɪɚɫɧɚɥɢɬɟɜɟɱɟɦɨɦɢɱɟɧɰɚ
ɢɦɨɦɱɟɧɰɚɢɫɬɹɯɩɨɩɴɥɧɢɯɚ
ɝɨɥɹɦɚɬɚ ɮɨɬɨɫɛɢɪɤɚ ɤɨɹɬɨ
ɜɫɟɤɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɜɢɞɢɩɨɫɬɟɧɢɬɟɧɚɢɧɜɢɬɪɨ
ɤɥɢɧɢɤɚɬɚ
ɐɜɟɬɹ ɩɪɟɝɪɴɞɤɢ ɡɚɬɪɨɝɜɚɳɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɞɟɬɫɤɚ
ɝɥɴɱɪɚɞɨɫɬɧɢɫɴɥɡɢɜɨɱɢɬɟ
ɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɢ ɧɚ ɞɜɚɦɚɬɚ
ɥɟɤɚɪɢ  ɬɨɜɚ ɛɟ ɤɚɪɬɢɧɚɬɚ
ɧɚɉɪɚɡɧɢɤɚɧɚɑɭɞɟɫɚɬɚɑɭɞɟɫɚɡɚɳɨɬɨɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɟ ɢ ɞɟɧɹɬ ɧɚ ɋɜ ɂɜɚɧ Ɋɢɥɫɤɢɑɭɞɨɬɜɨɪɟɰɱɢɹɬɨɢɤɨɧɚ
ɧɚɣɱɟɫɬɨɦɨɠɟɞɚɫɟɜɢɞɢɜ
ɐɟɧɬɴɪɚ
ɇɚɣɞɨɛɪɢɬɟɥɟɤɚɪɢɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ
Ɍɚɤɨɜɚɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɚɬɨɬɨɜɚ
ɧɚ ɞɪ Ʌɸɛɨɦɢɪ Ȼɨɣɱɟɜ ɧɢɤɴɞɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨ ɦɹɫɬɨ ɧɟ ɛɹɯ
ɫɪɟɳɚɥɚ  ɑɨɜɟɤ ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɫɬ ɨɬ ɤɥɚɫɚ ȼɫɟɨɬ-

ɤɚɦɟɪɟɧ ɬɚɧɰɨɜ ɫɴɫɬɚɜ Ⱦɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬ
Ɋɚɞɢɧɚ ȼɟɥɱɟɜɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ɮɨɧɞɚɰɢɹ ɂɫɤɚɦ
ɛɟɛɟ ɜɪɴɱɢ ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɢɹ
ɩɪɢɡɆɢɫɢɹɌɚɬɤɨɧɚɞɪɅɸɛɨɦɢɪȻɨɣɱɟɜɢɞɪȻɨɝɨɦɢɥ
Ȼɨɣɱɟɜɡɚɬɹɯɧɚɬɚɜɫɟɨɬɞɚɣɧɨɫɬɢɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɫɟɦɟɣɫɬɜɚɬɚɛɨɪɟɳɢɫɟɡɚɞɟɬɟ
ɋɩɟɰɢɚɥɟɧ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɥɢɫɬ ȼɟɥɱɟɜɚ ɜɪɴɱɢ ɢ ɧɚ
ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ  ɡɚ
ɭɫɩɟɲɧɚɬɚɫɴɜɦɟɫɬɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɧɚ ɮɨɧɞɚɰɢɹ ɂɫɤɚɦ ɛɟɛɟɢ
Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɮɨɧɞɡɚ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɧɚ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɫ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨ
ɤɨɣɬɨɜɛɸɞɠɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɢɦɚɡɚɞɟɥɟɧɢɯɢɥɥɜ

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

22 октомври - Алкин ЮМЕР, Общински съветник, ОбСГлавиница
23 октомври - Първолета АНТОНОВА, Спец. "Човешки
ресурси", Управление "Образование", Община Главиница
23 октомври - Донован ПЕТРОВ, ДТС "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
24 октомври - Снежана НАКОВА, Гл.експерт "Общинска

собственост", Община Тутракан
24 октомври - Пенка АНГЕЛОВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
27 октомври - Айгюл АПТИКЕРИМ, Мл. експерт "КК",
Община Главиница
28 октомври - Вилияна БЪЧВАРОВА, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ
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