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Доброволно съгласие за
екстрадиране са дали двете
тутраканки издирвани в
Белгия за тежки престъпления

За
Публичния
дом
в Тутракан
(края на ХIХ и началото на
ХХ в.)

на стр. 3

Колонка на редактора

За ползата и недоволствата...
Калина ГРЪНЧАРОВА
До "Колонката на редактора" стигам, когато се
ядосам. Истински! Признавам си без бой!
"Ползата за града никаква. Яли пили това е,
герберска тъпотия" - цитирам без коректорска/
редакторска намеса. Това
е мнение на един тутраканец в известна социална
мрежа. За Фейсбук иде реч.
Но не Фейсбук е темата на
това велико "прозрение", а
тазгодишното издание на
"Огненият Дунав".
Знам, че на част от читателите тутакси им идват
на езика едни дълги, звучни
и български в този момент,
а други - се кефят за спорта на тъпото мнение и
съскат отровно змийски.
Що бре, тутраканци? Към
вас, съскащите се обръщам. Какво не ви харесва
- разнообразните инициативи, които основно подготвя
Община Тутракан с под-

крепата на Читалището и
ОЦИД през цялата година?
Защо не ви харесва? Нима
не е полза, че за "Огненият
Дунав" повече от седмица
хотелите и ресторантите
в Тутракан и околността
са пълни, че по магазините
се пазарува яко? Същото е
и на Джулая, и при различни
гостувания на известни
актьори и певци.
"Ден година храни" - този
постулат чух от поне шесна стр. 3

В очакване на
"Речни ноти" различният
конкурс!
ената – любима,
съпруга, майка…
много лица и много
измерения има нежната
половина на човечеството, но едно от тях винаги
предизвиква стаен или явен
присмех у околните, жената – проститутка, една
от най-древните професии,
съществувала през всички
периоди на човешкото развитие.
Думата проституция

Ж

Арии и песни от мюзикъли и филми
е новото предизвикателство пред
младите изпълнители
на стр. 3

произлиза от латинския
глагол „рrostituеre“ - предаване на разврат, обезчестяване, оскверняване.
Съществува голямо многообразие от определения
в научната литература,
всяко, от които носи свой
специфичен нюанс и ценност… Приета е следната
дефиниция: проституцията
е систематично и доброволно предоставяне на секс
на стр. 5

2

РЕГИОН

НОВИНИ
ВТОРИ МАНДАТ ЗА ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР
ТЕОДОР ЖЕЛЕВ
Административният
ръководител – окръжен
прокурор на Окръжната прокуратура в Силистра Теодор Желев
получи на 26 юли 2017
г. пълно одобрение на
членовете на прокурорската колегия на
Висшия съдебен съвет
за втори мандат. Кандидатурата на Теодор
Желев бе подкрепена
единодушно от членовете на колегията.
Теодор Желев поема
ръководството на Окръжната прокуратура
в Силистра за първия си четиригодишен
мандат през 2012 год.
Юридическият му стаж преминава последователно
като стажант-съдия в Окръжния съд в Силистра,
младши прокурор в Районната прокуратура в крайдунавския град и продължава в Окръжната прокуратура
в Силистра, където е бил прокурор, заместник-окръжен
прокурор и административен ръководител – окръжен
прокурор.
Като прокурор той е отличаван със служебна благодарност и грамота от ВСС и главния прокурор на Република България за висок професионализъм в пряката
си работа като обвинител, както и в ръководството
на Окръжната прокуратура в Силистра.
БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКО
Към края на юни в трите бюра по труда в област
Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5878. Техният брой намалява с 99
в сравнение с края на май. Като търсещи работа лица
са регистрирани и 149 заети, 51 учащи и 74 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е
12,9%, при 13,1% през предходния месец.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа
– 36,9% /576 безработни лица/, следват общините
Главиница - 29,8% /995/, Алфатар – 22,5% /223/, Ситово
- 22,0% /332/, Дулово – 18,3% /1769/, Тутракан – 8,2%
/428/, и най-ниско в община Силистра - 6,7% /1555/.
Продължително безработните лица (с престой на
борсата над 1 година) към края на юни са 2988 (50,8%)
от всички регистрирани безработни в областта. Над
две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 66%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически
професии – 26%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани
безработни в областта преобладават тези с основно
и по-ниско образование - 56%, хората със средно образование са 37%, а висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че
най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани,
тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29
години – 13%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 421.

3.08.2017 г.

Създаден е междуинституционален механизъм
за обхващане и задържане на децата в училище
равителството прие решение за създаване на механизъм за съвместна работа
на институциите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст. Причина за въвеждането
му е необходимостта от интегрирана политика и ангажираност на
всички ведомства и институции,
свързани с образованието и с
личностното и професионалното
развитие на децата и учениците в
България. Целта на механизма е
да се подобри междуинституционалното взаимодействие и да се
определят функциите и задълженията на всички отговорни страни.
По данни на Националния статистически институт през учебната
2015/2016 година 21 170 ученици
са напуснали образователната
система, което означава, че всеки
7-ми ученик между 15 и 18 години
не е в училище. Основните причини
са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори
на местоживеенето и жилищната
среда, етнокултурни фактори,
както и проблеми, свързани с
образователната система.
Комплексните мерки и добрата
координация между институциите
от няколко различни сектора на
всяко ниво на управление – национално, регионално, местно и
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училищно, са крайно необходими.
Тези мерки са заложени в механизма и включват създаване на екипи
за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в
образователната система на деца
и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Ще
бъдат създадени правила за обмен
на информация между институциите за децата и учениците, които
не са обхванати в образователната
система, които са в риск от преждевременно отпадане, преждевременно са отпаднали или не могат
да бъдат открити на постоянния им
или на настоящия адрес.
Предстои оптимизиране на процедурата за отпускане на семейни
и други помощи в натура спрямо
индивидуалните потребности на
децата и учениците, както и засилване на санкционния механизъм
спрямо родителите при неизпълнение на задълженията им по Закона
за закрила на детето и Закона за
предучилищното и училищното
образование. Предвижда се създаване на процедура за предоставяне
на информация от институциите и
съвместни действия за налагане
на санкции по реда на Закона за
административните нарушения и
наказания на родители, чиито деца
в задължителна предучилищна и
училищна възраст не посещават
училище.
С механизма се определят ре-

дът и сроковете за формиране на
екипите за съвместна работа на
институциите, както и дейностите,
чрез които ще се идентифицират
децата и учениците в задължителна училищна възраст, които не
са обхванати в образователната
система. Механизмът ще посочи
и начина на взаимодействието на
екипите с компетентните институции, с родителите, както и за
привличането на медиатори.
Определят се функциите и отговорностите на министъра на образованието и науката, министрите
на труда и социалната политика, на
вътрешните работи, на здравеопазването, на регионалното развитие
и благоустройството, на председателя на Централната комисия
за борба срещу противообществените прояви на непълнолетни
и малолетни, на кметовете на
общини, на областните управители, на регионалните управления
на образованието, на директорите
на училища и детски градини, на
ГД „Гражданска регистрация и
административно обслужване“
към МРРБ по изпълнението на
дейностите в механизма.
Създава се и Координационно
звено под ръководството на заместник министър-председателя
с функции на координация по
отношение на дейността на МОН,
със задача да осъществява междуинституционална координация

и контрол на национално ниво за
изпълнението на механизма.
Със създаването на механизма
ще се подкрепи изпълнението на
Стратегията за намаляване дела
на преждевременно напусналите
училище (2013-2020), която е
разработена в съответствие с
целта на Стратегическата рамка на
Национална програма за развитие
на Република България „България
2020” за повишаване на жизнения
стандарт чрез конкурентоспособно
образование и обучение, създаване на условия за качествена
заетост и социално включване
и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, а делът
на преждевременно напусналите
образователната система до 2020
г. да не надвишава 11 на сто.
Механизмът е в съответствие и
с набелязаните широкообхватни
мерки за подобряване на достъпа
и качеството на предучилищното
и училищното образование, залегнали в Националната стратегия за
детето 2008-2018 г., Стратегията
за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите
малцинства, Националната стратегия за интеграция на ромите в
Република България (2012-2020
г.) и Националната стратегия за
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
до 2020 година.
“ТГ”

Приемна на Комисията на потребителите в Тутракан
К
омисията за защита
на потребителите
проведе приемна в
Тутракан в рамките на фестивала "Огненият Дунав"
на 29 юли. В нея ще взеха
участие председателят на
КЗП Димитър Маргаритов
и кметът на община Димитър Стефанов. Приемната
бе позиционирана в Крайдунавския парк и на посетилите я бяха разяснени
правата им при закупуване
на стоки и ползване на
услуги. Бяха предоставени
информационни материали
по базови потребителски
въпроси.
Според председателя КЗП
Димитър Маргаритов, важно е да се предизвика
интерес у гражданите към
потребителските им права
и да бъдат уверени при отстояването им. „Полагаме

усилия хората да усещат
присъствието и подкрепата на институцията”.
Кметът на Тутракан
д-р Димитър Стефанов
подкрепи инициативата за
приемната. „Хората трябва

да знаят повече за правата
си и да бъдат подкрепени да
се възползват от тях”, смята д-р Димитър Стефанов.
В малките населени места, основно в смесените
магазини за хранителни

стоки и артикули от всякакъв тип, понякога не
се обявяват цените на
продуктите, съобщиха от
Комисията за защита на
потребителите. В големите градове това нарушение почти не се среща,
но понякога на касите се
таксуват по-високи от
посочените на етикетите
цени. В малките населени
места често търговци
правят опити да заблуждават клиентите си, че при
дефект на стока трябва
да се обърнат към сервиз.
Но по закон в периода на
двегодишния гаранционен
срок рекламацията се предявява към търговеца, от
който е закупена стоката,
тъй като „той носи отговорността за нейното
съответствие”, обясниха
още от комисията.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 24 юли 2017 г.
1 камериер/камериерка - няма изискване за заемане,
4-часов работен ден
1 пощенски раздавач (пощальон) – средно образование,
4-часов работен ден
4 работници, спомагателни шивашки дейности - няма
изискване за заемане
6 машинни оператори – основно образование, трисменен режим на работа
2 сервитьори – няма изискване за заемане
3 работници, спомагателни шивашки дейности – няма
изискване за заемане
1 барман - – няма изискване за заемане
1 готвач - няма изискване за заемане
1 екструдерист – основно образование, двусменен
режим на работа
1 гладач - няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за
заемане
2 медицински лаборанти, 5 медицински сестри, 3
акушерки – полувисше медицинско образование
2 лекари – висше медицинско образование
1 барман – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за
заемане
1 заварчик – основно образование

4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
- За обучение по време на работа
3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
1 общ работник
1 технически сътрудник
1 общ работник
1 агент, снабдяване
1 работник, строителство
1 специалист, продажби
2 машинин оператор, производство на тестени изделия
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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Доброволно съгласие за За ползата и недоволствата...
екстрадиране са дали двете
тутраканки издирвани в
Белгия за тежки престъпления
Колонка на редактора

от стр. 1

Калина ГРЪНЧАРОВА
Незабравка КИРОВА-ХРИСТОВА
а 2 август т.г. в
две отделни заседания Окръжният съд
в Силистра разгледа по
същество искането на
властите в Белгия за екстрадирането на Стефка
Йорданова и на Светла
Захариева за извършени
тежки престъпления. Техен
адвокат е Трифон Станев.
Двете тутраканки са
дали доброволно съгласие за
екстрадиране. Разликата
между доброволното предаване и съдебно решение
за екстрадиция, е, че те
се отказват от принципа
на особеността. Това означава, че когато бъдат предадени на другата държава
могат да бъдат преследвани и за други престъпления,
не само за тези, които са
посочени в европейската
заповед за задържане.
Според закона, в тридневен срок те могат да
оттеглят изявлението си
за доброволното съгласие,
но след това процедурата
започва отначало - нов съдебен състав в ново дело
ще разгледа искането на
белгийските власти и ще
се произнесе окончателно.
В съдебната зала Стефка
Йорданова заяви, че е невинна по описаните обвинения. Че е работела за други
хора. Спомена дори, че
имало намесен и федерален
полицейски служител. През
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цялото време повтаряше,
че трябва да се отиде на
място, в Брюксел - там
щяло да стане ясно.
Адвокатът на тутраканките Трифон Станев заяви,
че разчита на справедлив
процес в Кралство Белгия.
Тутраканци си спомнят,
че Стефка е работила до
1989 година в БНБ. След
това е заминала за Белгия.
Има двама синове и една дъщеря. Единият от синовете
й е бил инспектор в ДСК, но
и той е заминал при майка
си. В Тутракан имат триетажна къща, до паметника на Таньо войвода. На
витрини за проститутки
оприличават хората в града постройките на фамилията. Светла Захариева пък
имала магазин в Тутракан,
който държала със съпруга
си. Сега бил отдаден под
наем на други хора.
Дъщерята на Светла пък
била омъжена за единия от
внуците на Стефка.
Не липсват и коментари,
че било крайно време двете
жени да бъдат арестувани.
Всички в родния им град
се оказва, че са знаели за
свързаността им с найдревната професия.
Ден преди това - на 1
август, Варненският апелативен съд потвърди първоначалния арест на Стефка
Йорданова и на Светла
Захариева от Тутракан,
задържани под стража на
21 юли тази година с определения на Окръжен съд –

Силистра по искане на белгийските съдебни власти.
Пресслужбата на Апелативен съд – Варна припомня, че двете жени са издирвани с европейски заповеди
за арест /ЕЗА/, издадени от
съдия следовател от съд в
Брюксел, Кралство Белгия,
за участие в организирана
престъпна група за сводничество, експлоатация на
проституиращи жени със
заплахи и принуда, пране
на пари и предоставяне на
помещение за извършване
на развратни действия.
Компетентните белгийски власти настояват за
ареста и екстрадицията
на двете българки, като в
ЕЗА са посочени три престъпления, квалифицирани по
седем правни норми от Белгийския наказателен закон.
Описаните в ЕЗА факти,
свързани с престъплението са извличане на големи
печалби от проституцията
на млади жени в квартала
на витрините в Брюксел.
Посочва се, че сънародничките ни заставяли всяка
една от тях да им предоставя не само фиксираната
сума от 50 евро за 1 работна смяна, но и комисионни
за всеки курс. Белгийските
власти са записали в ЕЗА,
че тези пари не се декларирани в кралството, а се
инвестирали в България.
Със заплахи нашенките
принуждавали жените да
поемат повече работа.
При тази схема събирали

от 120 до 160 евро на ден.
След сигнали, подадени от
потърпевшите, тамошните
власти следили продължително време действията на
българките, които пренасяли парите у нас най-често в
брой. Съдът не коментира
фактите, посочени в ЕЗА.
Това е в правомощията на
Окръжен съд-Силистра при
гледането на делата по
същество.
Варненският апелативен съд намира, че съдът
в Силистра правилно е
определил първоначалната
мярка за неотклонение „задържане под стража“ на
всяка една от двете жени.
Апелативният съд във
Варна остави без уважение
въззивните жалби срещу
първоначалния арест на
Стефка Йорданова и на
Светла Захариева, разследвани в Белгия за участие
в организирана престъпна
група за сводничество,
експлоатация на проституиращи жени със заплахи
и принуда, пране на пари
и предоставяне на помещение за извършване на
развратни действия, и потвърди мерките им за неотклонение „задържане под
стража“.
На снимките на 1-ва
стр.: Стефка Йорданова и
Светла Захариева по време
на съдебното дело в Силистра на 2 август 2017 г.
Снимки:
Незабравка Кирова-Христова

Няма качествена работна ръка,
категорични са работодателите
по труда, но не мога да кажа, че
съм доволен от тях, сподели Иван
Костанцалиев. Те не се интересуват
от работа, предпочитат Бюрото
по труда - от там да получават
сигурни пари."
По време на дискусията бизнесмените казаха още, че натискът
срещу тях е голям - непрекъснати
проверки, глоби.
Според Данаил Николов защитени са само работниците, а
работодателите - не.
Високият размер на ДДС в земеделието сравнен със съседни
страни също бе поставен на вниКалина ГРЪНЧАРОВА
Среща на представители на
бизнеса от общината с Маргарита
Попова, вицепрезидент на Република България (2011-2016), настоящ зам.-председател и главен
секретар на Българската стопанска
камара, бе проведена в Тутракан в
рамките на празничната седмица
"Огненият Дунав".
"Най-хубавото нещо в Тутракан
са хората. Има разлика между
атмосферата тук и на други места
в България, каза Маргарита Попова

в началото на срещата. Обичам
Тутракан и винаги, с каквото мога
ще помагам."
Попова е на обиколка из страната и се среща с работодатели от
малкия и средния бизнес, чийто
интереси на практика защитава
Българската стопанска камара.
Навсякъде има нужда от работна
ръка, а в същото време е налице
висока безработица е изводът,
който бе потвърден и от тутраканските предприемачи.
"Има много записани в Бюрото

манието на г-жа Попова.
И още - възможностите за привличане на работна ръка от Украйна, Молдова, Беларус и други
страни, а сградите на закритите
училища и детски градини да бъдат
превърнати в общежития за тях, за
законодателни промени, които да
облекчат бизнеса.
Маргарита Попова беше категорична, че ефект ще има, ако
работодателите са обединени и
действат заедно. Тогава и силата
им в тристранния диалог - бизнес
- държава - синдикати, ще бъде
по-ефективна.

тима собственици на т.нар
заведения "Бира-скара", които бяха на терена на
Кейовата стена и едва
насмогваха да обслужват
хилядите хора. Повече не
питах...
А репортажите по национални и регионални медии,
които са си чиста безплатна реклама за града и
неговите възможности - за
туризъм и показване на
културно-историческото
наследство? А с рекламата
надеждата е за инвеститори...
На софра и на клавиатура
българинът/тутраканецът
са много силни - ама какви пари отивали за тези
Джулай и Огнен Дунав от
общинския бюджет, ама
кой знай организаторите
кви кинти свивали от тия
празници, ама...
Читателю, без да ползвам
Закона за достъп до обществена информация, мога
да ти кажа, че по-голямата
част от средствата за
Джулая и "Огненият Дунав"
се набират от спонсори кой любител на рока, кой на
театъра, кой на естрадата
българска, кой на народните танци. Дарителската
сметка на Община Тутра-

кан е отворена за всички,
които искат разнообразно
ежедневие, а не сива скука.
Не ми се ще да намесвам политиката, въпреки
определението " герберска
тъпотия". Но помним и
други местни времена - на
нищонеправене.
Та, да си дойдем на думата. Изводът е много простичък - когато направиш
нещо, за което цяла България говори, тези, за които
всъщност го правиш, имат
едно съскащо въпросително
мнение - "Що го прави, а не
асфалтира мойта улица?".
Логично, ако нищо не направиш/работиш: "Тоя/тези
нищо не правят"!
Те така - вари го, печи го,
все на българско/тутраканско удря...

BG05M9OP001-2.002; "Независим живот"
Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма "Развитие а
човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

П О К А Н А
На 29.08.2017 г. от 13:00 часа в Заседателната зала
на Община Тутракан ще се проведе Заключителна конференция по проект „Независим живот за гражданите
на Тутракан”.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз".
Екипът на проекта Ви кани да се присъедините към
събитието, на което са поканени представители на
обществеността, медиите, местната администрация,
социални асистенти и домашни помощници, потребители на социалните услуги.
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ТУТРАКАН - ЕВРОПЕЙСКИЯТ ГРАД
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В очакване на "Речни ноти" различният конкурс!
Калина ГРЪНЧАРОВА
очти в края на
м.август Тутракан
ще се превърне отново в международен център
на вокалното изкуство. За
шестнадесети път! На 25
и 26 август ще се проведе
Международният фестивал
"Речни ноти". Тази година
организаторите - Община Тутракан и Общински
център за извънучилищни
дейности, ще предложат
на всички един различен
конкурс. В регламента вече
има нов раздел „Мюзикъли и
филмова музика“, научаваме
от директора на фестивала
Доротея Бльовска. В този

П

Арии и песни от мюзикъли и филми
е новото предизвикателство пред
младите изпълнители
раздел ще е важно и артистичното представяне
на песента, с което ще се
представи участника.
В журито ще има и нови
лица – д-р Нели Маринкова,
преподавател поп и джаз в
Нов български университет
– София, Владо Димов – познат на всички от „Шоуто
на Слави“, в момента е преподавател в Националната
музикална академия – поп и
джаз, както и диригентът

на Биг Бенд Русе - Димчо
Рубчев. Естествено, председател на журито е обичаният от всички композитор
Хайгашод Агасян.
Конкурсът ще стартира
вечерта на 24 август от
20:30 ч. с откриване на
амфитеатралната сцена в
Крайдунавския парк.
Изпълнителите и гостите, които са заявили участието си в Международния
конкурс "Речни ноти" са над

Страхотен концерт на Тим "Рипър" Оуенс и Б.Т.Р.! Десет хиляди души пяха заедно
с него и прекараха едно незабравима вечер!
С магнетично лазерно шоу веднага след концерта, на фона на Disturbed и "The
Sound Of Silence" приключи шестото издание на фестивалната седмица "Огненият
Дунав"!

Силвия Кацарова поднесе една приятна музикална изненада заедно с
група "Сол Бемол"

Весели минути с актьорите Евгени Будинов, Станимир Гъмов и Христо Мутафчиев! Те се цаниха и за
кумове на младата двойка Айля и Тунджай.

200, както всяка година,
потвърждават организаторите. За първи път ще има
участник от Чехия. Голяма
ще е групата от Казахстан
начело с ръководителя й познатата на всички Карла
Абдикаримова.
"Очакваме още участници
от Румъния и Молдова. Найинтересното предстои да
се случи - всички, които
ще се класират на Първо
място в различните раздели
и групи ще се състезават
по време на Гала концерта
пред всички зрители за двете големи награди – Гранд рито в концерта „Войната "издаде новината" Доротея
при и Наградата на Кмета. на гласовете“ ще бъдат оп- Бальовска. (на снимката)
След явно гласуване на жу- ределени и победителите" -

Нина Никол Хамилтън и холивудският продуцент Зий Ребело (на снимката), консулът на РМонголия у нас д-р Камен Милков, председателят на Съюза на артистите
в България Христо Мутафчиев и Цонко Цонев Кметъла бяха специалните гости
на тазгодишното издание на "Огненият Дунав" в Тутракан!

Отборът на побратименото румънско селище Кирнодж воден от кмета Иринел
Роман винаги участва в конкурса за най-вкусна рибена чорба! Бонусът към нея е
мамалигата!

Васил Дойнов се класира първи на воден слалом в тихи
води с едноместен каяк. Второто място бе за Иван Радев,
а третото - за Петьо Стойчев.

Призовата тройка при спортния риболов тази година
оглави Михаил Михайлов, следван от Хубан Христов и
Исмаил Хасанов

3.08.2017 г.
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ОГНЕНИЯТ ДУНАВ - 2017
Тази година в Символичното преплуване на река
Дунав участва и едно момиче - Вяра Ковачева. Тя
се класира в надпреварата на второ място, като
бе изпреварена от Иван
Радев, а след нея остана
Цветелин Киров.
Наградите им бяха връчени от кмета на община
Тутракан д-р Димитър
Стефанов.

XW
Конкурса за найвкусна рибена чорба
винаги е интересно
и вкусно! И таза година
беше така! Нахъсени отбори, "корумпирано" жури,
награди и много смях! Не
мина без редовната закачка между председателя
на журито д-р Анатолий
Кънев и кмета-участник
д-р Димитър Стефанов,
който този път се добра
до третото място, със
застройка или без е оригиналната рибена чорба.

В

Дарителите
за "Огненият Дунав" и July Morning
1. Димо Мирчев, "Пътстроймонтаж" - Силистра
2. Д-р Симеон Симеонов, "Санси" ООД
3. Стив Хараламбиев
4. Фирма "Профи Трейд" - Петко Чамов
5. Николай Николов, "Едрина" ООД
6. Пламен Добрев
7. "Инерт" ООД - Борислав Георгиев
8. Т.А.Т." ООД - Пламен Николов
9. Георги Пенев
10. Иван Ангелов
11. "Задгранично строителство" ООД, Силистра Евгени Георгиев
12. Държавно Горско Стопанство - Тутракан
13. "Еко Ефект 2008" ООД
14. "Експрес 92" ООД - Никола Ризанов
15. Виваком
16. "Булдекс" ООД - Димо Денчев
17. "Дръстър Лизинг" ООД, Румен Димитров
18. Алтимир Адамов
19. "Силгранс Шел" - Пламен Стефанов
20. "Кати Прес" ООД - Венци Статев
21. "Моника 92" - Венци Танчев
22. "Дълбокови" ООД
23. "Аким Стар" ООД
24. "Енлайтмен" ООД
25. "Голд Кроун" ООД - Мариан Ганев
26. "Калимок БТ" ЕООД
Благодарим на всички ресторантьори, които освен
за вкусната храна през тези дни, се погрижиха и да
обезпечат част от нашата програма в третия ден
от "Огненият Дунав"!
Кмет на община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

"Огненият Дунав - 2017"

Спортни игри и забавления

XW

В конкурсите за "Най-вкусна рибена чорба", "Символично преплуване на река Дунав", "Воден слалом на
тихи води с едноместен каяк", "Спортен риболов" и
"Състезание по греда над вода" се включиха над 70
участници, а работилничките, където най-малките се
забавляваха бяха препълнени.
Ето и класирането:

НАЙ-ВКУСНА РИБЕНА ЧОРБА
1-во място - Етнографски музей на дунавския риболов
и лодкостроене
2-ро място - КПД "Родно Лудогорие"
3-то място - Д-р Димитър Стефанов
Наградата на кмета на Община Тутракан - Исторически музей-Тутракан
Награда за най-вкусни миди - Цонко Цонев Кметъла
Най-оригинално представяне - Калинка Михайлова
Отлично представяне - Екип от Община Кирнодж,
Румъния воден от кмета Иринел Роман
Награда за най-нетрадиционна рибена чорба Милен Каменов
Награда за най-добра чорба за изтрезняване - Клуб
на Инвалидите

Рибена чорба от Северозапада приготвена от отбора
на Милен Каменов

ВОДЕН СЛАЛОМ В ТИХИ ВОДИ С
ЕДНОМЕСТЕН КАЯК
1-во място - Васил Дойнов
2-ро място - Иван Радев
3-то място - Петьо Стойчев

СПОРТЕН РИБОЛОВ

1-во място - Михаил Михайлов
2-ро място - Хубан Христов
3-то място - Исмаил Хасанов

Миди натюр - специалитетът на един верен приятел
на Тутракан и "Огненият Дунав" - Цонко Цонев Кметъла!
А, когато той сам ти поднесе/сервира мидите,
настроението е на макс! В случая - Наско от Б.Т.Р. е
късметлията!

"Огненият Дунав" с още една изненада?
Тунджай Тунай: - Ще се омъжиш ли за мен?
Айля: - Да!
Сватбата ще бъде на 18.08.2018 г.

Снимките в броя:
Цветомир Цветанов, Любомир Трифонов, Антония
Калдарева, Калина Грънчарова

СИМВОЛИЧНО ПРЕПЛУВАНЕ НА
РЕКА ДУНАВ
1-во място - Иван Радев
2-ро място - Вяра Ковачева
3-то място - Цветелин Киров

СЪСТЕЗАНИЕ "КАТЕРЕНЕ ПО СТЕНА"
- организирано по инициатива на МКБППМН Тутракан
Момичета
1. Радина Бъчварова на 12 г. – изкачване за 17:50
сек.
2. Селма Молла на 11 г. - изкачване за 20:08 сек.
3. Десислава Веселинова - изкачване за 21:32 сек.
Момчета
1. Пресиян Великов - изкачване за 17:82 сек.
2. Леон Вълков - изкачване за 19:77 сек.
3. Николай Ройбов - изкачване за 20:18 сек.
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ОБЩНОСТ

За Публичния дом
в Тутракан
(края на ХIХ и началото на ХХ в.)
от стр. 1 ският печат съобщава за публични
домове («керханета»), за чужденки
арфянки по «кахветата», както и за
местни християнки, проституиращи
поради бедност.»
До Освобождението през 1878 г. не
са открити документи, които да свидетелстват за наличието на подобни
заведения в Тутракан, но с идването
на свободата, навлизат и новите европейските нрави, в които публичните
домове са част от общата атмосфера
на големите европейски градове.
Обосновка за възникването на публичния дом в града, търся в редица
фактори, оказали въздействие върху
тогавашното градско общество. В края
на ХIХ и началото на ХХ век, Тутракан
е селище с ярко изразен градски
стопански облик, наброяващо около
9 хиляди души, град, в който се води
оживена търговия като жителите заети
в сферата на търговията и кредита
през 1910 г. са 1 027 души, или 9.8 %
от населението на града. За посочения
период в пристанището спират над 4
000 кораба, а чрез въвеждането на
австрийския контрол върху корабоплаването по р. Дунав се спомага за
издигането на Тутракан като търговско
средище, свързващо го с дунавските
градове от Централна Европа, в които
присъстват “заведенията с червените
фенери”.
В Тутракан през разглеждания
период основните етноси са българи,
румънци, турци и цигани, но тук се
заселват и живеят и много чужденци:
арменци, евреи, черногорци, татари,
немци, руснаци и австрийци, които
пренасят бита, културата и манталитета си.
Най-ранни сведения за публичния
дом откривам в творбата на Димо
Казасов “Видяно и преживяно 18911944 г.” …Излязох на палубата да
наблюдавам запалените светила на
терасовидно разположения Тутракан.
Когато приближихме западния му
край, зърнах червената светлина на
публичния дом. В Трявна такова заведение не само нямаше, но и не можеше
и да има. В една нощ тревненци биха
го разрушили до основи...”
Съществуването на публичен дом
не скандализира тогавашната общественост, но проституцията явно
контрастира с господстващия патриархалния морал от края на ХIХ началото
на ХХ век.
Информаторът Бойчо Бойчев от с.
Старо село описва дома като масивна
едноетажна сграда, намираща се в
близост до река Дунав, непосредствено срещу него е отворил врати
хан, чиито посетители често пъти се

Повод за настоящото изследване
предизвика и откриването на фотодокументална изложба “Жената в
историята на Тутракан”, експонирана
от Исторически музей -Тутракан през
месец март 2004 г. в Общински детски
комплекс – гр. Тутракан.
Интересът ми към този въпрос
е насочен от обстоятелството, че
публичните домове оформят част от
градския облик на Тутракан от преди
столетие, вписват се в битието на тутраканци с пикантност или неприязън,
но съществуването му е дълбоко врязано в съзнанието на по-възрастните
жители на града.
Съществуването на публичен дом в
гр.Тутракан се потвърди от теренни етнографски проучвания, но той е факт,
регистриран и от писмени източници.
Добавянето на нови щрихи и данни от
теренното изследване предизвиква
интерес, които надхвърля изучаването
проблемите на самия град.
До сега не е изследван въпроса за
публичния дом, шантана, проститутките в гр.Тутракан, но безспорно той
би очертал част от облика на града в
началото на ХХ в. През разглеждания
период Тутракански градски общински
съвет играе съществена роля в контрола, стопанисването и функционирането на тези обществени заведения.
Данните, с които ще оперирам, за
да възстановя събития, личности и
факти от края на ХIХ и началото на ХХ
век са: Регистрите за гражданското
състояние на Тутраканска община от
1906 г., които отразяват етническото,
религиозното, демографското, социалното и професионалното състояние
на населението до 1920 г. Протоколните книги на Тутраканския градски
общински съвет, а емпиричният материал е събран от информатори от
Тутраканска община.
Изложението цели да хвърли светлина върху ролята, мястото, отношението и значението на шантана и публичния дом в гр.Тутракан. Осмивани,
осъждани, желани и необходими, неизменна част от следосвобожденския
Тутракан. Настоящата публикация
е само опит да се сумират известни
данни, с което същинските научни търсения да се насочат към рационалното
изучаване историята на града. Съхранявайки миналото, ние отправяме мост
към настоящето и бъдещето.
Една от формите на организация на
проституцията са регламентираните
публични домове. “Проституцията /по
българските земи – б.а/ съществува и
преди Освобождението. Възрожден-
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възползват от услугите на «жриците
на любовта».
В България и в частност - Тутракан, се възприема разпространената
в Европа система на регламентация. “Регламентизмът се базира на
твърдението, че проституцията е
неизкоренима и затова е по-добре да
бъде легализирана и ограничена от
медицински и административен контрол, които да намали отрицателното
й морално и физическо въздействие
върху обществото.”
Съществуването му откривам и в
Протоколната книга на Тутраканската
градска община от 1901 г. Помещава
се е в сграда, която е общинска собственост и публичните домове и проститутките са плащат “годишна такса за
всеки публичен дом сто петдесет /150/
лева в предплата, а за всяка проститутка по 2 лева на “книжка здравие”
и по 6 лева месечно” Информатори
споделят, че той се е казва Публичен
дом “Тутраканский” и е бил единствен
в околността. Проследявам развитието на това обществено заведение и
откривам, че на Извънредно заседание
на Тутраканския градски общински
съвет от 9 декември 1904 г. сградата
на Публичния дом е “оценено за 4000
лева по 2.80 ‰=11.20 л.годишно”
е застрахована от пожар, наред и с
други общински сгради. Документът
доказва стопанска ангажираност на
общината по отношение на благоустрояването и опазването му, за да
допринесе съответните финансовите
ползи и облаги към общинската хазна.

В Протоколната книга на Тутраканския градски общински съвет от
1907 г. откривам нови любопитни
факти къде се помещава, кой е негов
наемател и какъв наем е плаща.
“… на ул. “Русенска”, под №59 в
което се помещава Публичния дом,
е произведено на два пъти търгове,
които по неявяване на конкуренти не
са се състояли, вследствие на което с
протокол №1 решение Х от 4/1906 г.,
се отдаде под наем на Тутраканската
жителка Деша Джурова с годишен
наем 600 лева с срок за три години…” В Регистъра за гражданското
състояние на Тутраканска община от
1906 г., том. ХVII, стр. 22 откривам, че
лицето Деша Джурова е живее на ул.
“Оборище”1, родена 1856 г., народност българка, вдовица, професията
и е съдържателка на публичен дом,
за нея откривам още, че 1912 г.тя се
преселва в гр. Добрич. Според информатори, клиентите на публичния дом
получават услугите на проститутките и
са плащат на съдържателя на публичния дом, а за една от най-известните
проститутки те посочват Мими.
Според Протоколните книги на
Тутраканска градска община, в града
съществува само един публичен дом,
а според сведения на информаторката
Елена Янкова /р.1911 г. в гр.Тутракан/
съществува още един, които се е
намирал в т.нар. квартал "Текето", но,
в който е работила само една проститутка по народност – румънка.
Съществува “Правилник за публичния дом и проститутките на гр.
Тутракан”, които все още не е открит,
но предполагам, че 1940 г. след Освобождението на Южна Добруджа, румънската администрация унищожава
и заграбва много документи, сред които е и този, но наличието му доказва
законовата уредба на това обществено
заведение с правила, забрани, норми
на поведение на практикуващите
най-древната професия като първия
известен правилник за проституцията

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 31/27.07.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект:
”Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на
План за регулация /ПР/ за урегулирани поземлени имоти
/УПИ/ ХIХ-113 и ХVIII-107 в кв.13 от действащия ЗРП
на с. Нова Черна, одобрен със Заповед №44/25.02.1991
г. на ОбНС Тутракан с възложител Фанка Йоргова
Кулишева, собственик на имотите.
По искане на собственика на имотите УПИ ХIХ-113
и УПИ ХVIII-107 в кв.13 се обединяват в един нов УПИ
ХХ-107,113.
Устройствената зона не се променя.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на
План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.500.1361 от КККР на гр. Тутракан, одобрена
със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София;
в кв. 43 от ЗРП на гр.Тутракан.
С проекта:
1. Се прозменят границите на УПИ IV в кв.43, като
вътрешно - регулационни линии съвпадат с имотните
граници на ПИ 73496.500.1361 по КККР.
2. Уличната регулация се променя само от изток – по
отношение на алеята, като нейните граници съвпадат с имотните граници на ПИ 73496.500.1361 и ПИ
73496.500.1363.
Устройствената зона не се променя.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет-Тутракан с Решение №446 по
Протокол №28 от 20.07.2017 год. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ
да се възложи изработване на Подробен устройствен
план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Реконструкция на съществуващ дъждопреливен канал от
отворен тип”.
Трасето на дъждопреливния план минава по оста
на съществуващия канал, премина-ващ през четири
поземлени имота:
- 73496.500.3000 с начин на трайно ползване: ”Гробище (Гробищен парк);
- 73496.506.675 с начин на трайно ползване: ”Земеделска територия” – полски път;
- 73496.506.11 с начин на трайно ползване: ”Земеделска територия" - друг вид земеделска земя;
- 73496.506.5 с начин на трайно ползване: "Земеделска
територия" - за местен път.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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3.08.2017 г.
датира от 1880 г.
Публичните домове са обхванати
от строг медицински контрол, което е
една от задачите на регламентацията,
а Общината е тази, която осъществява
санитарно-хигиенен контрол, грижи
се за здравето на гражданите си, съответно на проститутките като според
нормативните документи определя,
че всяка проститутка, трябва да има
“книжка здраве” при постъпване на
работа и …“1/годишна такса на всеки
публичен дом по сто лева, която ще се
плаща в предплата за 6 лица;
2/ За всяка проститутка по 4 лева
месечно, право стоене в публичния
дом…”
Община Тутракан полага грижи
за обществения ред на населението,
когато се нарушат етичните норми на поведение, тя санкционира
нарушителите. Глобява “с 10 лева
съдържателката на публичния дом …
Деша Джурова, понеже позволява на
няколко проститутки от същия дом,
да викат подир съпругата на Цветан
Томов от гр.Тутракан, неприлични
думи, когато последната е минавала
покрай публичния дом.”
В Тутракан през посочения период
съществува и шантан, увеселително
заведение, кафене, кръчма с певица.
Според Заповед № 164 на Тутраканското градско общинско управление
от 11.10.1908 г., той е принадлежал
на Цветан Томов и се е намира на
ул. “Александър II” като кметът Ат.
Абаджиев заповядва да “се затваря
най-късно непремено до 12 часа полунощ. След този час от завършването
на свиренето и пеенето, певачките
и свирците да напуснат помещението, като в 10 дневен срок от днес
им се забрани да живеят в едното
помещение.” Към шантана действа
и Публичен дом, а в Регистъра за
гражданското състояние на Тутраканска община от 1906 г., том. I, стр.
60 откривам, само една жителка на
Тутракан, лицето Ивана Георги Дим.

Ушурелова /фамилията й в превод
от румънски език е “лека, лекичка”/,
родена 1878 г. в гр.Тутракан, живуща
на ул. “Александровска” 53, семейно
положение “напусната”, работи като
“певачка” /певица/. А според Заповед
№ 82 от 28 май 1908 г. откривам, че
«кафе-шантана публичния дом – до
часът два след полунощ» може да
работи, за да не нарушава нощната
тишина и обществения ред на населението.
Информаторите споделят, че Публичният дом продължава да съществува и през периода на румънската
окупация, като с освобождението на
Южна Добруджа през 1940 г. българската власт затваря тези обществени
заведения, но те са част от историята
на Тутракан.
Тутраканския градския общински
съвет покровителства съществуването на този тип обществени заведения, аргументи за това твърдение
откривам във финансовата политика
на самоуправляващия се Тутракан,
защото те са важно перо в от общинския бюджет и носят съответните
финансови ползи и облаги, а според
закона за градските общини определят прихода към общинската хазна,
който през годините варира от 500
до 600 лв.
Изтъкнатите по-горе данни доказват, че в края на ХIХ и началото на ХХ
век публичните домове са легализирани и законово оформени, вписват
се в рамките на тогавашното тутраканско общество без да предизвикват
недоумения и възражения.
Поради липса на достатъчно документи настоящето изследване не
разяснява разглеждания проблем,
а само щрихира въпроса, надниква
от тази страна в необятната душа на
българина и в частност – тутраканеца,
но той е част облика, културата, манталитета на всяка една нация.
Даниела ИВАНОВА,
Исторически музей-Тутракан

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30,
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00,
17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30,
19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15,
19:00, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя
- 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан
до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости"
до с. Бреница - 6:30, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота
и неделя), 11:40, 13:40, 14:45, 17:15, 18:00 и 19:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40,
9:40, 10:30, 12:30, 14:00 (без събота и неделя), 14:45,
16:30 и 18:00 ч.
За Силистра през Главиница - 6:45 - понеделник,
сряда и петък;
За Велико Търново - 7:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 от Автогара Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00,
11:00, 12:30 (през Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00,
17:00 (през Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577
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СМЯХ
Фотограф казва на известна
- Много лесно! Две бяха в ча- и да носите дъската!
да носите дъската!
манекенка:
шата с бира, а другите две - на
Минава след малко пак и гледа
Минава майсторът отново и гле- А сега се опитайте да изобрази- огледалото!
двама виетнамци седят и пушат.
да всички виетнамци от строежа
те на лицето си дълбок размисъл.
- К'во правите тука, бе?
седят около дъската и пушат.
Аз ще ви помогна: на колко е равно
- Госпожице, да ви поканя на
- Пусим.
- К'во правите тука?
седем по девет?
вечеря?
- Що не носите дъската?
- Пусим.
- Не ям нощно време.
- Теска.
- Що не носите дъската?
Доктор се прибира от лов. Яко
- Да отидем на кино?
- Отивайте търсете още хора и
- Къса...
навъсен. Жена му:
- Имам си торенти.
- Нищо ли не уби?
- Заповядайте у нас да погледа- Нищо, мамка му!
ме телевизор...
ПРОДАВАМ
- Еми, ако си беше седял в
- Изхвърлих си телевизора преболницата...
ди три години - няма какво да се
Къща в с. Пожарево с дворно място гледа.
2 дка, на централна улица.
Пенсионер във фитнес зала: - Амии, имам много снимки, да
За справки на тел.: 0885 065 586 и
Искам да впечатля една жена. Коя ги разгледаме заедно?
машина ще ми препоръчате?
- Да гледам разни непознати, не
0885 252 572
- Банкомата!
благодаря...
- А може ли да ми подскажете
- Скъпи, искам да си купя бански какво обичате...
с големи чашки!
- Аз обичам секса, но изглежда
- Ти не си за чашки бе, мила, ти вас това малко ви интересува...
си за чинийки...
Жена буди съпруга си - системен
до Общинския пазар предлага:
Две блондинки се возят в кола администратор-посред нощ:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
и пукат гума. Едната слиза да види
- Скъпи, студено ми е, да затворя
торове, техническа сяра за пчелари
какво става и казва: - Гумата е ли прозореца?
За справки: 0866 60 079
спукана. Другата пита: - Цялата ли?
- Не го затваряй,само го мини- Не, само отдолу, успокоява я мизирай!
шофьорката.
На рецепцията в клиника, млаРазговор между дами:
да рецепционистка обяснява на
- Вярно ли е, че Мери е страшно 89-годишен старец: - А бе дядо,
пестелива?
колко пъти да ти обяснявам, че тук
- Да. Тя дори излиза с чужди увеличаваме пениси, а не пенсии!
мъже, за да не изхаби своя собствен.
Седи виетнамец на една дъска
Ако сте поискали информация от някоя
и пуши. Минава майсторът, вижда
институция по Закона за достъп до обществена
- Вчера намерих четири мъртви го, че не работи и го пита:
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
мухи - казва Иван в клас. - Две бяха
- К'во пра'иш ти, бе?
можете да получите
мъжки и две бяха женски.
- Пуса - отвърнал виетнамецът.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
Преподавателят поглежда скеп- Що не носиш дъската?
на
тел.
0887
057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
тично ученика: - И как успя да
- Теска.
www.aip-bg.org
определиш техния пол?
- Веднага да намериш още някой

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Програма
Достъп до Информация

Сканди

СУДОКУ

АГРОАПТЕКА
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Мамо,прочети ми!
ƯǍǅǏǂǇǋǏǂǊǓƽ
Майчета, бабчета
и тук таме татенца,
спомняте ли си една приказка от вашите дни? Аз
ще ви я припомня, а вие
я разкажете на вашите
малчовци!
мало три котенца –
едно бяло, едно сиво
и едно черно. Както
си вървели, видели една
мишка и се втурнали след
нея. Мишката скочила в чувала с брашно и котенцата
скочили след нея. Мишката
избягала, а от чувала излезли три бели котенца.
Три бели котенца както
си вървели видели една
жабка и се втурнали след

И

нея. Жабката се провряла
в една тръба и котенцата също се проврели след
нея. Жабката избягала, а
от тръбата излезли три
черни котенца.
Три черни котенца се
разхождали край реката и
изведнъж видели една рибка и скочили след нея да я
хванат. Рибката избягала,
а от реката излезли три
мокри котенца.
Три мокри котенца тръгнали към къщи. От слънцето изсъхнали и станали
пак – едно бяло, едно сиво
и едно черно.

Мамчето

Дарение от областния председател на
ГЕРБ-Силистра за хората от Старо село
ве хиляди лева дари на
НЧ "Възраждане - 1940
г.", с. Старо село областният координатор на ГЕРБ Тодор
Тодоров от името на партията.
Средствата са предназначени
за Фолклорната група, която ще
пътува на фестивал в Гърция.
"Това е един подарък за Читалището и за хората в селото,
защото разбрах, че имате нужда
от него", каза Тодор Тодоров.
Председателят на Читалищното настоятелство Капка Стоянова и ръководителите на
групата Нели Ангелова и Иванка Негрянова изказаха своята
благодарност към областния
“ТГ”
координатор на ГЕРБ.

Д

Честит рожден ден
и да почерпят:

3 август - Гина ДОЙКОВА, Чистач, ДГС-Тутракан
4 август - Димитър ДИМИТРОВ, гр.Дулово
4 август - Гюнюл ДАИЛ, Кмет на с. Бреница, община Тутракан
6 август - Антоанета ФИЛЕВА, Гл.експерт "Опазване на околната
среда", Община Тутракан
6 август - Татяна ДИМИТРОВА, Гл.спец. "Геодезия и кадастър", Община Тутракан
7 август - Ивелин КОСУЛИЕВ, Тех.р-л на обект, ДГС-Тутракан
8 август - Вероника КОЦЕВА, Лесничей, ДГС-Тутракан
8 август - Сафи МУСТАФА - Кмет на с. Богданци, община Главиница
8 август - Айля МУРАД - Секретар на МКБППМН, Община Главиница
8 август - Мария ЛИСКОВА, Мед.сестра, ДГ "Полет", Община Тутракан
9 август - Красимир СТОЯНОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 август - Николай НИКОЛОВ, Общински съветник от ГЕРБ, ОбС-

Тутракан, Ротари Клуб Тутракан, "Едрина" ЕООД
15 август - Ружди АХМЕД, Ст.счетоводител, Община Главиница
16 август - Иван КАРАИВАНОВ, Изпълнител-огняр, Община Тутракан
16 август - Елена АНГЕЛОВА, Домакин, Пенсионерски клуб, Тутракан
18 август - Виолета СЯРОВА, Гл.спец. ЕСГРАОН, Община Главиница
19 август - Атанас ХРИСТОВ, Техн.сътрудник-Домакин, Община
Главиница
21 август - Анастасия ЯКОВА, Общественик, гр. Тутракан
22 август - Соня ЗЛАТАРОВА, Директор на СУ "Йордан Йовков",
Тутракан
23 август - Петко ПЕТКОВ, Председател на ЗК "Ген.Атила Зафиров",
с. Зафирово, община Главиница
15 август - Успение на Пресвета Богородица - Мария,
Марияна, Мариела, Мариета, Марио, Марий, Мариана,
Преслава, Преслав
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Старостта не е порок
Урок № 5

И за секса възраст
няма!

Шшшшт, тихо! На нашата възраст за секс не се
говори! Или ако се говори, това става със заобиколки,
с шептене и срамежливо хихикане. Ако сме забравили думичката „любов”, то думичката „секс” направо
сме я изтрили от съзнанието си. Еротиката, сексът,
копнежите на тялото се загърбват и премълчават,
защото те събуждат присмех или отвращение у младите. Немският автор Освалд Коле получил от сина
си книга „Сексът след 50”. Когато я отворил, тя била
с празни страници. Значи сексът след 50 съществува
само във вицовете. Ние се смеем на тях, но ни става
криво. Защо ли?
Защото човекът е сексуално същество. На колкото
години и да стане, той е сексуално същество. Страстта никога не изчезва. Никога не изчезва желанието да
обичаш, да се наслаждаваш на партньора си, да доставяш удоволствие на него и на себе си. В напредналата
възраст той е също така разнообразен, както и при
младостта. Просто трябва да се освободим от представите си, че е мръсно действие. Да гледаме на него
като на нещо съвсем естествено. Като гимнастика
или като забавление. Като люлка, с която стигаме
до небето и после слизаме до земята и пак до небето и пак до земята. Да, активния полов живот влияе
положително върху физическото и душевното здраве.
Той отсрочва процесите на физическото остаряване
и удължава живота. Естествено при някои от нас сексът трябва да бъде по внимателен, заради риска при
слабите сърца. Но него трябва да го има.
Една от причините за отказа от секс е, че тялото
ни е станало непривлекателно. Сбръчкано, увиснало, с
пропорции рисувани от класическите художници – един
вид дебело. Срам ни е, страх ни е да се погледнем, камо
ли секс да правим. Обаче… защо да ни пука? Нали ще
се гледаме само през очите на партньора. А на него
едва ли му пука за това.
Друга причина е самотата. Тя често се превръща в
затвор за нас. Можем да излезем от него, но не желаем.
Самотата се е превърнала в начин на живот, съпроводен със страдание и примирение. И сексът го има
само в телевизора. Обаче… защо да сме самотни щом
има седем милиарда души на тази планета. Излезте от
къщи, срещнете се с хора! Общувайте, говорете! Може
сексът да не ви споходи веднага, но ще се отървете от
това дяволско чувство на самота. И може да изпитате
оргазъм… без да сте правили секс.
Трета причина е здравето. Когато човек страда от
някаква болежка едва ли му е до секс, любов и разни такива глупости, както си мисли. Обаче… той освобождава човек от депресия, нервност, напрежение. Елиминира
стреса, подобрява състоянието на сърцето. Облекчава
болката и главоболието. Отдалечава смъртта. И още
много причини има в полза на здравословния секс.
Оказва се, че нашата трета възраст е най-дълга от
всичките. И ние трябва да й се радваме. Да я правим
значима. Да й се наслаждаваме и със секс дори. Така
че помислете!
Да си призная преподавайки този урок и на мен ми
беше някак трудно. Нали съм възрастна? Обаче на…
направих го. И се чувствам освободена от още едни
окови. Освободете се и вие!
А следващия път ще си говорим за най-гадното нещо самотата. Как да я преодолеем и защо да я преодолеем.
А дотогава - обичайте се и ако желаете правете секс!

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