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Общината - това сме ние, хората...
- Инициативен тутраканец ремонтира автоспирка в града,
Общината осигури материалите
Калина ГРЪНЧАРОВА
ова е автоспирка "Калева чешма" в Тутракан. А това е Кольо
Станков, който живее точно срещу спирката. Сигурно
ви е направило впечатление
вече, че спирката има друг
изглед - измазана, с нов
покрив. Разстоянието между покрива и стените ще
бъде остъклено, а пейката,
естествено, подновена. Целият този ремонт е дело на
Кольо Станков. 66-годишният тутраканец се грижи
за тротоарните затревени
площи, близките стълбища
са изчистени и поддържани
от него. Точно до спирката са стъпалата, където
той е поставил/боядисал
и метално перило, за да е
по-лесно на хората, които
ги ползват. "Като слязат
от автобуса, да могат полесно да се придвижат по
стълбите. Че улицата мно-
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Гласувайте за д-р Димитър Стефанов,
той е финалист в конкурса "Кмет на годината"!
тотици хиляди българи определиха кои
кметове отиват на
Големия финал на петия
национален конкурс "Кмет
на годината". Оспорваната
онлайн надпревара на платформата kmetnagodinata.bg
стартира още с началото
на допитването - на 1
октомври. В първия етап
хората гласуват за всички

С

265 кметовете в 10 категории до 12 октомври 2017
г. включително. Вторият
етап на гласуването започва на 13 октомври 2017 г.
В 9 от категориите остават по 15 общини, получили
най-много гласове. Те са
разделени както следва: 5
малки, 5 средни и 5 големи
общини. Малка община е
такава с население до 20

000 души, средна – с население от 20 000 до 50 000
души и голяма – с население
над 50 000 души.
В 10-ата категорията "Кмет на гражданите" може
да се гласува за всички 265
общини до края на конкурса
– 25 октомври 2017 г.
В категорията "Кмет на годината"
битката тръгна много оспорвано.
на стр. 2

Любомира Бойчева най-добра по английски език,
ще представя област Силистра
в национално състезание
юбомира Бойчева е
регионален победител и ще представи
област Силистра на националния кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски
език, което ще се проведе
в Сливен на 11 и 12 ноември
т.г., информира нейният
преподавател по английски
Диана Цвяткова.
На 14 октомври в ЕГ
”Пейо Яворов” в Силистра
се проведе регионалният
кръг на състезанието по
речеви и комуникативни
умения на английски език,
организирано от Министерство на образованието
и науката. В него взеха
участие учениците, победили в училищните кръгове
на състезанието - от ЕГ
„П.Яворов”, ОУ”Отец Паисий”, СУ”Н.Й.Вапцаров”
- всички от Силистра, СУ
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Мобилна
изложба
гостува в
Тутракан
нес от 17:00 ч. в
Изложбената зала
на Историческия музей в Тутракан ще бъде
открита мобилна изложба
„МК „Балкан” - забравената
българска гордост”. С нея
гостува Регионален исторически музей-Ловеч.
С името „Балкан” е известна една от най-старите машиностроителни
фирми в България, чиято
история е белязана с различни повратности.
на стр. 6
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РЕГИОН

НОВИНИ
УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ В ТУТРАКАН
Общински етап на Ученическите спортни игри по
футбол ще се проведе от 24 до 26 октомври в Тутракан. Отборите са разпределени в три възрастови
групи - 6-7 клас, 8-10 клас и 11-12 клас.
Футболните срещи ще се проведат на градския
стадион и са с начален час 15:00. Победителите във
възрастовите групи ще продължат участието си в
областния етап на Ученическите игри.
В ЗАФИРОВО - ТАБЕЛИ КЪМ БИБЛИОТЕКАТА

В с. Зафирово вече има две указателни табели
„Библиотека”, информира секретарят на културната
институция Марияна Лазарова. Те са част от инициатива „Пътят към библиотеката” осъществявана от
Фондация „Глобални библиотеки – България”, която се
финансира от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".
Съдействие и помощ при поставянето на табелите
е оказало Кметство Зафирово.
НА ТЕАТЪР В ТУТРАКАН

Гласувайте за д-р Димитър Стефанов,
той е финалист в конкурса "Кмет на годината"!
от стр. 1 моков, Смолян, Разлог и Поморие.
Битката при големите в сферата на
туризма ще е между Благоевград,
Асеновград, Търговище, Варна и
Пловдив.
С оспорвания си вот гражданите
изпратиха на финала в категорията
"Ефективно управление на проекти"
кметовете на Белица, Радомир,
Луковит, Черноочене и Банско (за
малки общини); на Гоце Делчев,
Поморие, Сандански, Козлодуй и
Тетевен (за средни общини) и на
Габрово, София, Враца, Шумен и
Перник (за големи общини).
Гражданите на България оцениха
и усилията на кметовете и екипите
им да създадат условия хората да
спортуват. В категорията "Спорт и
младежки политики" във втори етап
на конкурса в раздела за малка община в битката остават Стражица,
Ковачевци, Долен чифлик, Перущица и Сопот; за средни - Самоков,
Първомай, Дупница, Панагюрице и
Горна Оряховица; а при големите
- Стара Загора, Бургас, Петрич,
Добрич и Кърджали.
Оспорвана битка тече и в категорията "Иновации, наука и
образование". Там най-високо бе

От кметовете на малките общини в
надпреварата продължават управниците на Девня, Челопеч, Костинброд, Горна Малина и Тутракан, от
средните - Стамболийски, Троян,
Разград, Ботевград и Велинград.
В онлайн допитването в раздела
за големи общини във втория етап
на конкурса преминават кметовете
на Враца, Плевен, Велико Търново,
Казанлък и Пловдив.
В категория "Паркове и градска
среда" кметовете, събрали найголям брой гласове в раздела за
малка община, са Челопеч, Годеч,
Раднево, Радомир и Чавдар. В
средните общини в битката продължават Стамболийски, Троян,
Поморие, Елин Пелин, Ботевград.
Градоначалниците на големите
общини, получили най-голяма
подкрепа от първия етап са тези
на София, Враца, Кюстендил, Русе
и Ямбол.
Сред малките общини, които
продължават напред в категорията
"Туризъм, култура, фестивали и
традиции" са Созопол, Тутракан,
Ивайловград, Каварна и Годеч. В
средните остават Гоце Делчев, Са-

оценена работата на кметовете на
Ивайловград, Крумовград, Сливница, Тутракан и Приморско (за
малка община); на колегите им
Ботевград, Добричка, Елин Пелин,
Панагюрище и Свиленград (за
средна община); на Русе, Габрово,
Добрич, Враца и Пловдив (за голяма община).
Според вота на хората най-много
за развитието на инвестициите
и разкриването на нови работни
места в регионите са направили
кметовете на Сливница, Златоград,
Костинброд, Луковит и Крумовград
при малките общини. Същата висока оценка е и за управниците на
Елин Пелин, Аксаково, Велинград,
Самоков и Силистра при средните
общини, както и за Димитровград,
Бургас, Пловдив, Благоевград и
София.
Най-много овации в категорията
"Подкрепа за БГ производителите фермерски пазари в града" събират
Крумовград, Симитли, Чипровци,
Ново село (Видин), Баните (Смолян) в раздела за малки общини.
При средните общини гражданите
избраха с вота си напред в надпреварата да продължат кметовете на

Панагюрище, Стамболийски, Елин
Пелин, Разград и Разлог. Мощно
рамо и висока оценка за подкрепа
на родните производители събираха и управниците на големите общини Кърджали, Велико Търново,
София, Плевен и Казанлък.
Най-силни във внедряването
на нови технологии в категорията
"Tech City" според оценката на
хората са кметовете на Девня,
Ивайловград, Костинброд, Банско
и Челопеч (за малки общини); на
Елин Пелин, Панагюрище, Стамболийски, Разград и Павликени
(за средни общини); на София,
Бургас, Пловдив, Велико Търново
и Габрово.
В следващите дни България
ще избере победителите в 10-те
категории. Кметовете, събрали
най-голяма подкрепа в конкурса,
ще бъдат отличени на официалната
церемония "Кмет на годината 2017"
на 27 октомври, петък, от 13:00
часа в София Тех Парк. Тя ще бъде
излъчена вечерта в ефира на БНТ1.
Гласувайте за д-р Димитър Стефанов в „КМЕТ НА
ГОДИНАТА 2017” - http://
kmetnagodinata.bg

Държавата отделя средства за
силанизация на децата
ационалният координационен съвет на Национална
програма за профилактика на оралните заболявания
при деца от 0 до 18 г. в България,
съвместно с Български зъболекарски съюз, Министерство на
здравеопазването и регионалния
координатор на програмата в
област Силистра д-р Мария Димитрова, проведе в Силистра кръгла
маса за обявяване и обсъждане на
дейностите, предвиждани до края
на 2017 година. В нея по покана на
организаторите участва областният управител Ивелин Статев.
Актуалният повод за форума
е стартиралата официално на 15

Н

"Едно налице - две наопаки" е комедията, която ще
представи ДКТ "Васил Друмев" -Шумен на 25 октомври т.г в Тутракан. Гост-актьори са Елен Колева и
Владислав Карамфилов-Въргала.
Началото е от 18:00 часа в залата на читалището.
Цена - 6,00 лв.
БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКО
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа
– 34,4% /536 безработни лица/, следват общините
Главиница - 28,4% /949/, Алфатар – 22,4% /222/, Ситово
- 21,8% /328/, Дулово – 17,7% /1716/, Тутракан – 8,1%
/426/, и най-ниско в община Силистра - 6,5% /1507/.
Продължително безработните лица (с престой на
борсата над 1 година) към края на август са 2950
(51,9%) от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а
тези с основно и по-ниско образование са 67%.
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 36%, а висшистите – 8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че
най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани,
тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29
години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 407.
КРИМИНАЛЕ
С единична доза канабис е установен 20-годишен
мъж. Проверката е извършена на 11 октомври около
22:00 часа в района на Антимовското ханче край Тутракан. Образувано е досъдебно производство.
Къща е горяла на 14 октомври в село Калугерене.
Пожарът възникнал около 23.35 часа по неустановени
към момента причини. Изгорели около 12 кв.м покрив
и 6 куб.м дърва за огрев, преди огнеборци от Противопожарен участък – Главиница да потушат огъня.
Късо съединение станало причина за пожар в лек
автомобил „Рено” на 16 октомври в Тутракан. Местни
огнеборци реагирали на сигнал, получен в 17:23 часа,
и загасили пламъците, преди да унищожат колата.
Изгорели ел.инсталацията, акумулаторът и декоративна решетка.
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септември кампания за поставяне на силанти на деца от 5 до
8-годишна възраст. Става дума за
т.нар. запечатване със специална
паста на емайла само на 6-ия от
постоянните зъби на децата, което
е безплатно за родителите и продължава до 20 ноември 2017 г. в
цялата страна.
Гости на кръглата маса бяха д-р
Николай Шарков – председател
на БЗС; д-р Борислав Миланов –
главен секретар, и д-р Виктория
Жекова – национален координатор
на националната програма. Те
беседваха с 8-те стоматолози от
общините в Област Силистра, работещи по Програмата, както още

с директори на учебни заведения,
представители на родителски
настоятелства, граждани и журналисти.
На проведен предварително
брифинг стана ясно, че от бюджета
на държавата е заделена сума от
1 млн. лева за силанизация на 20
хил. деца. В кампанията участват
около 500 стоматолози от цялата
страна. За отбелязване – миналата
година в област Силистра през
кабинетите на стоматолозите по
тази програма са минали 289 деца,
съобщи д-р Мария Димитрова.
Като практика в развитите страни в Западна Европа силанизацията е започнала в началото на

70-те години на миналия век, а в
България се провежда от 8 години
насам, тъй като началото й е през
2009 г. Според статистиката за
този период са обхванати 76 хил.
деца в посочената възрастова
група (5-8 г.), като истинските
резултати се регистрират, когато
навършат 15-16 г.
Кампанията за силанизиране е
единствената в сферата на опазването на здравето на децата в
България, която работи неизменно
от създаването си досега, още
повече, че тя се осъществява с
информираното съгласие на родителите.
“ТГ”

При издаването на лични карти и
При липса на промяна в условията
паспорти голяма част от необходимите
на труд, работодателите няма да
документи ще се събират по служебен път
подават уведомление
равителството одобри
промени в Правилника за
издаване на българските
лични документи, чиято цел е да се
намали административната тежест
за гражданите чрез редуциране на
изискванията за представяне на
документи. Облекченията са по
отношение на издаването или подмяната на лична карта и паспорт,
както и на паспорт или заместващ
го документ на младежи между 14
и 18 години.

П

По силата на въведените промени, когато за гражданите е настъпила промяна на ЕГН, на имена,
на постоянния адрес или на пола
и тези факти са отразени в Националната база данни „Население“,
към заявлението за издаване или
подмяна на паспорт или лична карта няма да се прилагат изискваните
към момента удостоверителни
документи, а те ще се събират по
служебен път от МВР.

Над 2,2 млн. лв. ще получат общини по
две национални образователни програми
инистерският съвет одобри допълнителни трансфери към общините на
стойност над 2,2 млн. лв. за финансово осигуряване на дейности
по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“ и
„Без свободен час“.
Средствата за проекти за оптимизиране на училищната мрежа са
2 074 826 лв. С тях се финансират
мерки за преструктуриране на
училища и/или създаване на средищни училища на територията
на съответната община, както и за
преобразуване на професионални
училища.
По втората програма на общи-

М

ните се предоставят 205 872 лв.,
с които ще бъдат заплатени възнагражденията на учители, които
са замествали свои отсъстващи
колеги в училища или детски
градини.
Допълнително се предоставят
118 173 лв. и за възстановяване
на транспортните разходи или на
разходите за наем по месторабота
на педагогическите специалисти
в институциите в системата на
предучилищното и училищното
образование за 2017 г., утвърдени
с ПМС №94 от 2017 г., поради
по-късно постъпване на необходимата информация от две общини.
“ТГ”

аботодателите, в чиито предприятия през
предходната година
не е имало промяна в условията на труд, ще бъдат
освободени от задължението да подават писмено
уведомление до териториалната дирекция „Инспекция по труда“, с което да
удостоверяват този факт.
Това предвиждат промени
в Закона за здравословни и
безопасни условия на труд,
които бяха приети от правителството.
Според сегашните текстове в закона всяка година до 30 април работодателите трябва да подават
писмено уведомление, че
през предходната година не
е имало промени, свързани с
адреса на предприятието,
вида и характера на производствената му дейност,
броя на работниците, условията на труд, рисковите
фактори и мерките, които
гарантират недопускането
на аварии и злополуки.
Уведомленията не съдържат данни, които биха
подпомогнали контролната
дейност, а само потвърж-

Р

дават липсата на промяна
на вече декларирана информация. Подаването на документите е необоснована
административна тежест
за работодателите. С
промяната около 160 000
фирми ще бъдат освободени от това задължение.
С други промени в закона се създава законово
основание Службите по
трудова медицина да извършват своята дейност
по стандарти, утвърдени
от министъра на здравеопазването и министъра
на труда и социалната
политика. Целта е да се
подобри качеството и контрола върху дейността им.
Предлага се Националният съвет по условия на
труд да изпълнява функциите на Националния
съвет за инспектиране
на труда. По този начин
се премахва дублирането
на функциите на двата
съвета и се създават условия за ефективен социален диалог на национално
равнище в областта на
безопасността и здравето при работа.
“
ТГ”
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Общината - това сме ние, хората...
от стр. 1 речеш, читателю, че налице са не един или два
случаите с безпардонно
замърсяване, с трошене на
обществена собственост,
с безкрайни капризи, с преписване на вина другиму,
с нахална безучастност и
че друг ни е длъжен, но не
самите ние, защото сме
плащали данъци и т.н. Друг
е въпросът, кой си плаща
редовно данъците, но това
е тема за нов разказ. Или
пък гледката с някои от
наетите да се грижат за
хигиената в града - подпрени на метлите, пушейки
цигари, с претенцията, че
за толкова пари - толкова

го се ползва, това е пътят
към градските гробища" пояснява Кольо. След тези
думи, на човек му застава
буца на гърлото, но разговорът с него продължава,
защото всичко до тук, направено от моя събеседник,
е по негово желание, по
негова воля. Без никой да
го кара, ей така, доброволно, безплатно при това. И
понеже, подобно действие
на доброволност и идея за
чистота и естетика рядко
се проявява, това е поводът за разказа този път.
Надявам се, няма да от-

работа се полагало. И това
е друга тема... Иначе общото в тези "други" теми е
едно - контролът...
Но, да се върнем при Кольо Станков. "Покривните
елементи на спирката се
изпонакъсаха, вятърът ги
раздуха и хората, като вали
дъжд, няма къде да отседнат. И от човешка гледна
точка, трябва да сме хора...
поправих покрива, подмазах
пукнатините, сега ще измажа стените нацяло. Смятам, за да е по-светло да се
остъкли горе, а и пейката
ще подновя. Моя инициатива
е, някои ми казват: "То, това
е работа на Общината." А

Общината коя е, нали това
сме ние, бе! Ние, хората!"
Признавам, че не очаквах това изречение. То,
всъщност, казва всичко.
Разбирането на един човек
за общността, за съвместното битие. За идеалното
общество!
"Общината ми осигури
материалите за ремонта
на спирката. Първо, добих
тяхното доверие, защото
преди това чистех спирката, стъпалата, треволяците. Те видяха, че съм поел
инициатива, тогава ми
дойде на ум, за по-големия
ремонт на спирката".
Това е.

Работна среща по процедура "Открий ме"
Е
кипът на Областен
информационен център – Силистра (ОИЦ)
проведе работна среща за
представяне на отворената за кандидатстване
процедура „Открий ме”.
Участие в събитието взеха
представители на всички
заинтересовани страни по
процедурата – неправителствени организации, доставчици на социални услуги,
общини, директори на Центрове за настаняване от
семеен тип (ЦНСТ). Целта
на срещата бе насърчаване
и обсъждане на възможности за подготовка и
изпълнение на партньорски
проекти на територията
на област Силистра.
Експертите от ОИЦ
представиха условията за
кандидатстване по процедурата, като акцентираха на допустимите дейности и разходи, както и
на електронния формуляр
за кандидатстване чрез
Информационната система
за управление и наблюдение
(ИСУН 2020).
С изпълнение на проекти
по схемата „Открий ме“
се очакват решения на
проблемите, свързани с
преодоляване на социална-

та стигма и общественото отхвърляне на деца и
младежи в неравностойно
положение, настанени в
резидентни услуги. Фокусът е върху превенцията на
институционализирането и
насърчаване на социалното
включване на младите хора,
включително такива с увреждания и в риск. Операцията цели реализирането на
мерки за формиране на умения за самостоятелност,
учене и работа и подкрепа
на личностното развитие.
Идеята е с дейностите по
проектите да бъдат под-

помогнати деца и младежи,
живеещи в институции, да
развият своите социални
умения, да се открият талантите им и да се насърчават да ги развиват. Така
те ще могат да поемат
самостоятелно живота си
извън институцията.
Кандидатите ще могат
да разработят и прилагат
програми за индивидуална
и групова работа и осигуряване на съдействие за
психологическо, социално,
правно, здравно, трудово и
друго консултиране на младежите. С изпълнението на

проектите ще се компенсира липсващата семейна
среда и умения за общуване,
работа, учене, професионален избор и развитие. Ще
се подкрепя развитието на
талантите у младите хора.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ
се реализира по ОП РЧР
с финансовата подкрепа
на Европейския социален
фонд и е насочена към деца
и младежи до 29 години,
включително с увреждания,
настанени в резидентни
услуги и техните семейства. Общият бюджет е 4
000 000 лв. до края на 2020
г., Кандидатите могат
да получат безвъзмездна
финансова помощ между 50
000 лв. и 150 000 лв.
Допустими за кандидатстване бенефициенти са
неправителствени организации, доставчици на
социални услуги. Партньори
могат да бъдат общини
и райони на общини, обучителни и образователни
организации.
Пълният комплект Условия за кандидатстване
е публикуван на следните
интернет адреси: http://
esf.bg/ и https://eumis2020.
government.bg
“ТГ”

Приключи проектът „Аз не съм за продан"
С
ъбитие по награждаването на изявените ученици от
СУ "Христо Ботев" се
проведе на 18 октомври.
То е финалната част
на съвместния проекткампания за превенция
трафика на хора „Аз не
съм за продан“, който се
осъществи от МКБППМНТутракан и СУ „Христо
Ботев".
Целта на инициативата е учениците

да придобият знания какво
е трафик - рисковете
и последиците от него,
както и изграждане на
умения за адекватни реакции и предотвратяване
попадането в ситуация на
трафик.
Проектът е осъществен в три етапа. На тема
"Искам и трябва да зная"
са проведени дискусии, ролеви игри и работа върху
казуси в първия етап.

Училищни конкурси за
постери, мултимедийни
презентации и за лого на
кампанията съпътстват
втория етап.
А през третия етап,
преминал под мотото
„Искам и мога да помогна“, е организирана
училищна изложба на постерите, разпространени
са книгоразделители с
логото на кампанията,
представени са награде-

ните презентации и са
наградени победителите
в училищните конкурси.
Специален гост на финалното събитие бе кметът на Община Тутракан
- д-р Димитър Стефанов,
а наградите връчи зам.кметът Петя КнязоваВасилева, която е председател на МКБППМН в
Тутракан.
Снимки: Община Тутракан
“ТГ”

Любомира Бойчева най-добра по английски език,
ще представя област Силистра
в национално състезание

от стр. 1
„Йордан Йовков” и СУ ”Христо Ботев” от Тутракан.
Безапелационен победител
с максимален брой точки е
Любомира Бойчева, ученичка от 8б клас в СУ „Йордан
Йовков”, гр.Тутракан.
"Любомира показа не само
отлични познания по езика, но и интелигентност,
артистичност, оригинал-

ност и отлични познания
по зададената тема, разсъждавайки върху мисълта
на Гьоте за значението на
окуражаването и вярата
във възможностите на всеки човек, стоящ в основата
на успеха. И ние вярваме,
че тя ще се справи достойно на националния кръг.
Успех!", поясни още Диана
Цвяткова.

ОБЩИНА ТУТРАКАН

ОБЯВА
за набиране на доброволци за предотвратяване
или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях
Уважаеми жители на община Тутракан,
Община Тутракан набира доброволци за включване
в състава на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации и отстраняване на последиците
от тях, с численост до 20 /двадесет/ доброволеца.
Доброволците изпълняват дейности по защитата
на населението, както следва:
1. спасителни операции;
2. ограничаване и ликвидиране на пожари;
3. операции по издирване и спасяване;
4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
5. оказване на първа помощ на пострадалите при
пожари, бедствия и извънредни ситуации;
6. други операции, свързани със защитата.
Доброволец може да е всяко дееспособно физическо
лице, навършило 18 години, което е клинично здраво,
не страда от психично заболяване и не е осъждано
за умишлено престъпление от общ характер, освен
ако е реабилитирано.
Кандидатите за доброволци подават заявление до
кмета на общината, към което прилагатследните
документи:
1. формуляр за кандидатстване по образец;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето
е клинично здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето не се
води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование,
специалност или правоспособност;
6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
7. актуална снимка/формат тип л.карта/;
8. декларация за съгласие за обработка на лични
данни.
Кандидатите за доброволци към документите
прилагат и копие от документ за правоспособност
за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за
управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.
Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки
работен ден в деловодството на Община Тутракан
на ул. „Трансмариска” № 31 до 31.10.2017 г.
Кметът на общината ще организира подбор на
кандидатите за доброволци и ще сключи граждански
договор с одобрените кандидати. Всички доброволци
преминават задължително първоначален основен курс
на обучение.
Лице, навършило 16 години може да бъде обучавано
за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи
по предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях.
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Къща от приказките
Анастасия ЯКОВА
есто пъти в нашите фантазии мечтаем да видим
някакво чудо в света. А
само на 15-20 км от Тутракан и на
8 км от Исперих съществува чудо
на човешката ръка. Това е къщата
с дърворезба в с.Малък Поровец,
Исперихско. В хубав есенен ден
четири приятелки решихме да
посетим уникалната къща.
В програмата си може да планирате и другите обекти в с.Свещари.

Ч

Тук може да прекарате един цял
уикенд, в който може да съчетаете
историческо познание за тракийските гробници и други дестинации. Гробниците са в списъка на
световното културно - историческо
наследство на ЮНЕСКО. В първата
гробница можете да разгледате

ложето на царя и приближените с уникална декорация. По
уникалност аз я поставям над
Казанлъшката гробница. Има
още две разкрити за посещения
гробници на други велможи. В
посока на Демир баба теке ще
ви направят впечатление разкопките на скоро открито хетско
светилище. Продължавате надолу
към манастирчето обградено от
красива природа. Освен огромния
покрит от дарения на посетителите
ковчег на Демир баба, ще добиете

весело настроение и от забавни
неща в двора - ще си налеете вода
от лековития извор в манастира и
ще си закачите парцалче за здраве
на клоните на склона.
Истинско удоволствие е да
обядвате в хижа Ахинора, разположена в зеленина и цветя. След

почивката, само след два километра ще стигнете до къщата-чудо.
Ако обектът получи популярност,
може да се номинира, като единствената цяла къща с дърворезба
в България. Това не е хипербола,
а истина. Тя е дело на местния
самобитен майстор-дърворезбар
Марин Петков Кръстев. Той е
построил къщата сам. Мебелите
и дърворезбата е изработвал в
продължение на 16 години Докосването до униката на самобитния
майстор-дърворезбар те води в
чуден свят. Всяка стая от къщата
е изцяло декорирана с изящна
дърворезба. Красотата спира дъха
още от балкона. Освен резбования
таван, тук, на стената, се откроява
колелото на живота. То е подобие
на изписаното в Преображенския
манастир, но тук изработката е от
дърворезба. Ръката на майстора е
оставила своя отпечатък върху всяко кътче - мебели, стени и тавани.
Където и да ти и се спре погледът стол, маса, шкаф, гардероб, дограма и отвън, и отвътре се удивяваш
на уникалната дърворезба. Стаите
имат свои имена: "Тронна зала",
"Арабската стая", "Бялата стая" и
"Семеен олтар". На всеки таван
има по две слънца. На едното се
виждат 12 апостола, зодиака, на
други разнообразието на флората
и фауната и други елементи.
Семейният олтар е наистина
олтар. Там семейството се е хранило и са отдавали благодарност
към бога чрез молитви. Интересно решение е и детската зала с
ъгловите дивани. В тронната стая

всеки може да седне на богатия
с дърворезба трон, да вдигне
чаша с пожелание за здраве и
благополучие и да се почувства
господар. Мотив за изписването
на арабската стая от самобитния
майстор е посещението на Тодор
Живков в арабските държави. Той
внимателно е проследил дворците
с декорацията в прожектиран документален филм в местното кино.
Атракция в къщата е новооткритият сувенирен магазин.
Предлаганите разнообразни сувенири са изработени от художничка.
Любезната домакиня разказва

какъв замисъл е вложен във всеки
предмет, който е свързан с темата
на къщата. Ще видите муски за
здраве, късмет, образи и картини
върху дърво, керамика.
Скоро след завършването на
униката, Марин Петков е починал.
Наследниците продали къщата и
за късмет тя попада в ръцете на
семейство Симеонови, които не са
местни жители - дошли в Исперих
по разпределение. Елена Бонева съпругата, е работила преди това
в Община Исперих като зам.-кмет.
Сега с голяма любов и интерес
обслужва чудната къща и посре-

ща посетители. Нейният богат и
емоционален разказ те изпълва
с гордост за наличието на такова
интересно място в нашият край.
Излизаш от къщата изпълнен с
изключителен дух, воля и въображение повлияно от майстора,
допълнено от обширните разкази
на Елена Бонева.
Нашият разговор с любезната
домакиня продължи на чаша кафе
предложено от нея на слънчевата
площадка. Купихме си от уникалните сувенири и с възхищение
от видяното поехме обратно към
Тутракан.

Силна състезателна година за гълъбовъдите от Тутракан
кат се 5 хиляди, или хиляда, или
200 гълъби и на първите 20% от
гълъбите им се зачита пробега за
валиден - в разговора се включва
и дългогодишният председател
на тутраканските гълъбовъди и
настоящ почетен такъв Михаил
Слободанов. - Гълъбът, който има
най-малко наказателни точки, той
е победител."
От него научаваме и историята
на организираното гълъбовъдство
в Тутракан. От 1972 г. датира то,
клубът се наричал "Мир". Първите

състезания.
"Тази година е една от най-успешните за клуба, каза председателят Петър Патрашков. На първото състезание - на 700 км, имаме
второ и девето национално място.
На второто състезание - пето национално място и първо отборно. На
третото състезание - на 860 км на
национално ниво, имаме 3-то, 4-то,
8-мо, 12-то място, първо отборно
място, първо място за женски и
мъжки гълъби, както и Генерален
майстор на национални полети".

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚȾɢɦɢɬɴɪȾɟɥɟɜ

Калина ГРЪНЧАРОВА
юбителите на гълъби за
поредна година имаха възможност да разгледат изложбата на спортни и декоративни
гълъби, която организираха Клубът
на гълъбовъдите "Тутракански
вятър" и Община Тутракан на 14 октомври. Събитието бе съпътствано
и от връчване на награди за полети
през 2017 г.
Трима нови членове на клуба
бяха приети - Валентин Йорданов, Калоян Иванов и Джунаит
Ведат, които получиха и клубни
фланелки.

Л

ȺɧɞɪɟɣȺɧɞɪɟɟɜ

Знаете ли какво означава асов
гълъб? Не? Младият председател
на Клуб "Тутракански вятър" Петър
Патрашков пояснява: "Асов гълъб
е този, който, примерно, е станал
втори национал и има коефициент.
Коефициентите от два полета се
събират и така се определя асовото
място в България."
На национално ниво гълъбите
на "Тутракански вятър" са 10, а
на клубно ниво много повече. На
изложбата можеше да се види и
гълъбът, маратонен клас над 700
км, победител на национално ниво,
собственост на Петър Патрашков.
Официално с гълъбовъдство той
се занимава от 2010 г.
В момента отглежда 200
състезателни гълъби и
50 разплодни.
Членовете на клуба
разполагат с общо над
1000 гълъби, а състезанията започват с 850 от
тях. И през следващата
година стартът на първото състезание ще бъде
даден в Румъния, в края
на м.април, когато се открива сезонът. Първият
полет е 100 км. Обикновено се осъществяват 9
полета от Румъния и 4
по-далечни страни - от
Украйна, Полша, Русия
и Естония.
"Полетите се отчитат
по следния начин - пус-

изложби на декоративни гълъби в
България са правени тук, твърди
Слабоданов. През 1976 г. на европейското изложение в Букурещ
на декоративни гълъби, тутраканският клуб печели 18 медали,
от които 8 златни. Тогава той е
донесъл гълъб, с точно родословно дърво. Михаил Слабоданов е
първият председател на Съюза
на гълъбовъдите в България, ръководил го 13 години, посетил е
6 спартакиади и 4 олимпиади с
националния отбор.
Първите състезания в България
са през 1978 г., когато са полетите
на гълъби от Тутракан до Силистра.
През следващите години са до
Стара Загора. През 1982 г. тук
пристигат румънски спортни гълъби от Търговище. В следващите
години постепенно клубът се вписва много добре в международните

При откриването на изложбата
бе почетена паметта на младия
Велико Василев, член на клуба,
който загина при катастрофа в
края на м.септември. Майка му Димитричка Иванова получи купите.
На най-добрите гълъбовъди
Всъщност, Генералният майстор през годината бяха връчени купи
е Петър Патрашков.
и награди - на Михаил Методиев,
През тази година Патрашков Мартин Маринов, Анатолий Костазаедно в Андрей Андреев са динов, Андрей Андреев, Димитър
участвали и в национален полет
на Румъния между Букурещ и
Търговище. Общо са участвали
1080 гълъбовъди с 5 хиляди състезателни гълъби. Тутраканската
гълъбица е заела 175 място. Само
3% от пуснатите тогава гълъби са
се прибрали на деня.
"От малък се занимавам с гълъби
и баща ми също, той ме учеше",
каза Андрей Андреев, който отглежда над 200 гълъби и бе награден за успехите през настоящата
година. Негови гълъби са участвали в тазгодишните маратони и
има второ място. Освен пощенски
(спортни) гълъби, Андреев отглежда и декоративни, с които участва
в различни изложби.

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɤɥɭɛɚ
ɉɟɬɴɪɉɚɬɪɚɲɤɨɜɩɨɥɭɱɢ
ɫɜɨɢɬɟɧɚɝɪɚɞɢɨɬɤɦɟɬɚ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

Делев, Ангел Таков, Ивайло Ноев,
Светослав Слободанов и др.
Кметът на общината д-р Димитър Стефанов връчи купата
на Генерален Майстор на Петър
Патрашков.
Клубът на гълъбовъдите "Тутракански вятър" е член на Българската асоциация на гълъбовъдите
на спортни гълъби.

ɇɨɜɢɬɟɱɥɟɧɨɜɟɧɚɤɥɭɛɚ

В СУ "Христо Ботев" - Тутракан:

Уроци по патриотизъм
Върбанов. Второкласниците имаха
възможност да разгледат и книгите
на директора на Историческия
музей в нашия град Петър Бойчев
„Тутраканската епопея" - първо и
второ издание. Докоснаха се и до
сборника с изследвания „Тутраканската епопея и войната на Северния
фронт 1916 – 1918 г.“, както и до
албума „Тутраканската епопея и
освобождението на Добруджа 1916
– 1918 г." Те ни възпитават да сме от
онези родолюбиви българи, „които
тачат българската история и почитат паметта на хилядите български
ратници на жертвеното войнишко
урок по патриотизъм отбелязахме 90-годишнината
от смъртта на генерал Пантелей Киселов – „ярък представител на онова поколение офицери,
които поставят основите на Българската армия и превръщат родната
войска в същински ужас за врага“.
За да отдадем дължимата почит
пред героя от Тутраканската епопея, организирахме съвместно с
Даринка Иванова този урок в училищната библиотека с учениците
от втори „Б“ клас. Момичетата и
момчетата с интерес гледаха филм
от поредицата „Забравените герои“
за великия генерал. От него научиха
не само цялата история на великата

С
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битка, но и че: „Някои победи се
равняват на половин спечелена
война. Такива страници е записала
и Българската армия под ръководството на един велик генерал
на нашата пехота от началото на
миналия век… „Героят от Тутракан“
– така ще бъде запомнен в историята генералът от пехотата Пантелей
Киселов. Ветеран от всички войни
за национално обединение…"
Проследихме и видео клип „1916
г. - Тутраканската епопея на Българската армия“ – разказ за щурма
на румънската крепост Тутракан в
снимки, картини и схеми. Развълнува ни и песента за битката, по текст, поколение, загинало по равните
музика и изпълнение от Георги добруджански поля за свободата и

обединението на отечеството.“ /П.
Бойчев/ Прочетоха и новината от
вестник „Тутракански глас“ – бр. 39,
в която главната редакторка Калина
Грънчарова уведомява читателите
за годишнината и представя важни
факти от неговия живот. Учениците
се развълнуваха и без подкана,
сами запяха патриотични песни.
Вярваме, че ще запомнят доблестния генерал Пантелей Киселов,
който помита 40-хилядна румънска
армия с атака „На нож!“, останал
в историята като победител при
Тутракан, участвал в четири войни
и служил вярно на българската армия в продължение на четиридесет
години.
ще един урок по родолюбие проведохме в библиотеката. Този път с по-голе- Научихме, че на този ден през
мите ученици - с шестокласниците 1912 г. „пилотът Радул Милков –
и учителката Анелия Иванова във командир на Първо аеропланно
отделение и наблюдателят Продан
Таракчиев превръщат самолета
в бойна машина като извършват
първата в света бомбардировка от
въздуха. Това става по време на
Балканската война, когато български войски са обсадили Одринската
крепост, смятана от цяла Европа
за непревземаема… Този полет е
исторически, макар да продължава
час и половина. Освен бомбардиране на противника е осъществено
първото в света военновъздушно
разузнаване“. Денят се празнува с
разпореждане на Министерски съвет от 1963 г. Почетохме паметта на
връзка с 16 октомври - Ден на летците, загинали за България при
българските военновъздушни сили. защитата на родното небе срещу ан-

О

гло-американските бомбардировки
/1943-1944/ и научихме повече за
двете "живи торпили" на България:
поручик Димитър Списаревски
/19.07.1916 - 20.12.1943/ и поручик
Неделчо Бончев /21.06.1917 - 1944/.
Гледахме документални филми за
тях и слушахме песни, посветени
на подвига на Списаревски. Двамата 27-одишни летци са пример
за саможертва и героизъм. Орли,
бранили с чест и достойнство българското небе!
Нека се поклоним пред светлата
памет на героите, загинали за род и
родина! Да не позволяваме имената
и делата им, изписани със златни
букви в нашата история, да тънат
в забрава!
Анка КОЗАРЕВА

Студенти рисуват Туттрракан и реката Конкурс за таланти "Букет"
Калина ГРЪНЧАРОВА
туденти от Факултета по Изобразително изкуство
във ВТУ "Св. Св. Кирил
и Методий" проведоха в
Тутракан ежегодната си
художествена практика.
В рамките на седмица
време те имаха възможност да разгледат града
и неговите забележителности и да изберат какво
и кого да рисуват. Техен
ръководител е доц. Йордан Йорданов.

С

завършите, да участвате
в нашия пленер, който е
успоредно с "Огненият
Дунав", където се събират едни от най-добрите
художници в България", им
пожела д-р Стефанов.
В изложбата със свои
картини участваха и учениците от Школата по
изобразително изкуство
при ОЦИД, с ръководител
г-н Аурел Стоянов. "Картините са превъзходни!
В Университета децата
ни ще отидат научени

Калина ГРЪНЧАРОВА
лавиница домакинства Областния кръг на Националния конкурс за таланти
„Букет 2017”, който се проведе на
14 октомври в залата на читалището. Конкурсът се провежда под
патронажа на д-р Ахмед Доган.
Целта на културното събитие е
да се повиши интересът на младите хора към изкуството и към

на община Главиница Неждет
Джевдет, председателят на Общински съвет-Главиница Месут
Алиш, областния ръководител
на ДПС-Силистра Насуф Насуф,
Невхис Мустафа – областен председател на женското дружество на
ДПС – Силистра, Нехат Кантаров
– общински председател на ДПС
– Тутракан, общински съветници
и общественици.

традициите на различните етноси в
България, да съдействат за утвърждаване на мултикултурализъм и
толерантност в обществото и да
създават среда за изява и развитие
на таланти.
Гости на празника бяха кметът

В празника участваха самодейни
състави и индивидуални изпълнители от читалищата в областта.
Победителите ще вземат участие
в националния етап на конкурса, който ще се проведе идната
пролет.

Г

ȾɨɰɃɨɪɞɚɧ
ɃɈɊȾȺɇɈȼ

Студентската практика бе финализирана с
изложба на 13 октомври,
която е експонирана в
Изложбената зала на Историческия музей. Част
от картините студентите подаряват на града,
както и новата дървена
скулптура - тотем, в
Крайдунавския парк. Тотемът е новото попълнение в къта на парка, където от миналата година
е поставена и рибарска
мрежа от дърво, също
изработка от студенти.
Изложбата бе открита
от директора на музея
Петър Бойчев, а приветствие към младите творци отправи кметът на
града д-р Димитър Стефанов. "След време, като

на всичко" - бе мнението
на част от посетителите видели творбите на
талантливите тутра-

канчета.
Доц. Йордан Йорданов,
преподавател по живопис, който не за първи
път е в Тутракан сподели
пред "ТГ": "Различното в
тазгодишната практика
е, че тук са студенти
от различни курсове, от

различни специалности живопис, иконопис, скулптура, а преди бяха само
от една специалност.
Това до някъде усложнява
практиката, но я прави
интересна, защото резултатите са различни.
Направи ми впечатление,
че студентите рисуваха
повече къщите в Рибарската махала в Тутракан,
отколкото реката. Тя
също присъства в картините им, но аз очаквах
повече да им въздейства.
Едва ли не, само реката
да рисуват. Може би,
това е останало от гимназиите, където също
се ходи на практики и
децата рисуват повече
архитектурата.
Интересното беше да
се сблъскат с проблематиката, свободата, с
която работим ние, живописците. Беше си провокация за тях самите."
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ще получават средства за
Мобилна изложба гостува в Тутракан Безработни
наем и детска градина, ако започнат
работа в друго населено място
от стр. 1 Специална комисия избира
терен за фабриката.
Новината за построяването на завод не е посрещната с въодушевление в
Ловеч поради това, че ще
бъдат изкупени земеделски
земи за построяването на
завода. Идеята от 1938 г.
се предоставя от Въздушните войски за решение от
местния общински съвет.
След горещи дебати кметът инж. Петър Иванчев
излага пред присъстващите причините да се намери
положително решение и
се предоставят общинска
мера и частни имоти. С
последователност и упоритост кметът убеждава
гражданите, че такъв завод
ще създаде работни места,
ще издигне стопанското и
интелектуалното ниво на
града[1]. Протокол от това
заседание още се съхранява

Държавната самолетна
фабрика (ДФС) в Ловеч е
изградена по замисъла на
Въздушните войски от 1938
г. за създаване на модерна
фабрика за производство на
самолети.
През 1938 г. отпада 20-годишното ограничение, наложено от Ньойския договор,
и българската войска получава правото да притежава
бойни самолети. Командването на въздушните войски
решава да създаде модерна
самолетна фабрика, в която
да се съсредоточи българското самолетостроене на
едно място, като създаде
център извън столицата,
разработващ и произвеждащ летателни апарати,
по качество и количество
съответстващи на най-добрите европейски образци.

в общината. Самолетните
демонстрации, проведени
на 5 юли 1939 г., са посрещнати топло от ловчанлии и
всички окончателно дават
„зелена карта“ за строителството. Сградите се
строят по проекти на полски инженери, строили подобни съоръжения в Полша
на самолетостроителната
компания PZL.
В края на 1941 г. в изградените основни постройки
с царски указ се слага
началото на дейността
на Държавната самолетна
фабрика.
Откритото техническо
училище към фабриката
през 1942 г. с 3-годишен
курс на обучение създава
кадрите, необходими са
развитието на фабриката
и разгръщане на отговорно
самолетостроително производство.

В началото на 1949 г. фабриката прераства в завод
и с цел засекретяване на
производството получава
името Завод 14. За директор е назначен техникът
Ганчо Лазаров, при чието
ръководство през 1954 г.
производството на самолети се преустановява. След
закриването на самолетостроенето няколкократно
се сменя името и производствената номенклатура на
предприятието. Получава
наименованието Велосипеден и мотоциклетен завод,
Завод за леки автомобили
„Балкан“, Обединено стопанско предприятие „Балкан“, Обединени заводи
„Балкан“, Машиностроителен комбинат „Балкан“.
Изложбата акцентира
върху разнообразното производство след 1954 г.
Входът е свободен.

Нови книги

„По действителен случай“ Д

ɟɥɮɢɧ ɞɶɨ ȼɢɝɚɧ ɪ
  ɟ ɮɪɟɧɫɤɚ ɩɢɫɚɬɟɥɤɚ ɚɜɬɨɪɤɚ ɧɚ
ɲɟɫɬ ɪɨɦɚɧɚ ÄȾɧɢ ɛɟɡ ɝɥɚɞ´
Äɏɭɛɚɜɢɬɟ ɦɨɦɱɟɬɚ´ Äȿɞɧɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢɣɫɤɚɜɟɱɟɪ´Äɇɨɢɚɡ´
Äɉɨɞɡɟɦɧɢɱɚɫɨɜɟ´ɢÄɋɢɥɧɚɟ
ɧɨɳɬɚ´ ɭɞɨɫɬɨɟɧɢ ɨɛɳɨ ɫɴɫ
ɫɟɞɟɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢ ɧɚɝɪɚɞɢ
Ɇɚɣɤɚɧɚɞɜɟɞɟɰɚɫɩɴɬɧɢɰɚɧɚ
ɢɡɜɟɫɬɟɧɮɪɟɧɫɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧ
ɤɪɢɬɢɤɢɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɥɟɞɤɚɬɨ
ɭɩɪɚɠɧɹɜɚɪɚɡɥɢɱɧɢɩɪɨɮɟɫɢɢ
ɨɬɝɨɞɢɧɚɧɚɫɚɦȾɟɥɮɢɧ
ɞɶɨ ȼɢɝɚɧ ɠɢɜɟɟ ɫɚɦɨ ɨɬ ɩɟɪɨɬɨɫɢ

Ɂɚ Äɋɢɥɧɚ ɟ ɧɨɳɬɚ´  
Ⱦɟɥɮɢɧ ɞɶɨ ȼɢɝɚɧ ɩɨɥɭɱɚɜɚ
 ɧɚɝɪɚɞɢ ɇɚɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ ɤɧɢɠɚɪɧɢɰɢɬɟ )1$& ɇɚɝɪɚɞɚɬɚ
ÄɎɪɚɧɫɌɟɥɟɜɢɡɢɨɧ´ɇɚɝɪɚɞɚɬɚ
ÄɊɶɨɧɨɞɨ´ɧɚɝɢɦɧɚɡɢɫɬɢɬɟɢȽɨɥɹɦɚɬɚɧɚɝɪɚɞɚɧɚɱɢɬɚɬɟɥɤɢɬɟ
ɧɚɫɩÄȿɥ´Ɋɨɦɚɧɴɬɟɧɨɦɢɧɢɪɚɧ ɢ ɡɚ ɇɚɝɪɚɞɚɬɚ ÄȽɨɧɤɭɪ´
ȼ ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɜ
ɫɩɢɫɴɤɚɧɚɛɟɫɬɫɟɥɴɪɢɬɟɉɪɟɜɟɞɟɧɟɜɞɟɫɟɬɤɢɫɬɪɚɧɢɋɚɦɨ
ɜɴɜɎɪɚɧɰɢɹɫɚɩɪɨɞɚɞɟɧɢɧɚɞ
ɩɨɥɨɜɢɧɦɢɥɢɨɧɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚ
ɁɚɪɨɦɚɧɚÄɉɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ
ɫɥɭɱɚɣ´ Ⱦɟɥɮɢɧ ɞɶɨ ȼɢɝɚɧ ɟ
ɭɞɨɫɬɨɟɧɚɫÄȽɨɧɤɭɪ´ɧɚɝɢɦɧɚ-

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа

ɹɥɚɬɚɢɫɬɨɪɢɹɟɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹ ɛɟɫɬɫɟɥɴɪ Äɋɢɥɧɚ ɟ ɧɨɳɬɚ³ ɂɄ ÄɄɨɥɢɛɪɢ³
 ɪɨɦɚɧɡɚɱɚɪɨɜɧɚɬɚɢ
ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɚɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɚɣɤɚɧɚɩɢɫɚɬɟɥɤɚɬɚɡɚɜɴɪɲɢɥɚɠɢɜɨɬɚɫɢɫɴɫɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɨ ɋɥɟɞ ɩɨɪɟɞɧɨɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ ɫɢ ɤɧɢɝɚ
ɩɪɢɬɟɫɧɟɧɚɬɚ ɨɬ ɝɨɥɟɦɢɹ ɣ
ɭɫɩɟɯ ɚɜɬɨɪɤɚ ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɜɚ
ɫ ɤɪɚɫɢɜɚɬɚ ɢ ɟɥɟɝɚɧɬɧɚ Ʌ
Ⱦɜɟɬɟ ɫɟ ɫɩɪɢɹɬɟɥɹɜɚɬ ɜɫɟ
ɩɨɜɟɱɟ ɞɨɤɚɬɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɨɬ ɩɪɢɹɬɟɥɤɚ ɢ ɭɬɟɲɢɬɟɥɤɚ
Ʌɫɟɩɪɟɨɛɪɚɡɹɜɚɜɞɟɦɨɧɢɱɧɚɮɢɝɭɪɚɢɨɛɫɟɛɜɚɠɢɜɨɬɚ
ɢ ɞɭɲɚɬɚ ɧɚ ɩɢɫɚɬɟɥɤɚɬɚ
ɡɚɩɨɱɜɚ ɞɚ ɩɪɢɥɢɱɚ ɧɚ ɧɟɹ
ɞɚɪɚɛɨɬɢɜɦɟɫɬɨɧɟɹɞɚɫɟ
ɨɛɥɢɱɚɤɚɬɨɧɟɹɞɚɫɢɫɥɭɠɢ
ɫ ɥɹɜɚɬɚ ɪɴɤɚ ɤɚɬɨ ɧɟɹ«
ɢɡɹɠɞɚɹɩɨɝɥɴɳɚɹɇɚɩɪɟɠɟɧɢɟɬɨɦɚɥɤɨɩɨɦɚɥɤɨɧɚɪɚɫɬɜɚɜɞɨɜɟɪɢɟɬɨɧɚɝɟɪɨɢɧɹɬɚɫɟɩɪɨɦɴɤɜɚɫɴɦɧɟɧɢɟ
ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɴɜ ɩɨɝɥɟɞ
ɧɟɜɢɧɧɢ ɞɭɦɢ ɠɟɫɬɨɜɟ ɢ
ɫɥɭɱɤɢ ɫɹɤɚɲ ɩɪɟɞɜɟɳɚɜɚɬ
ɞɪɚɦɚ Ʌ ɤɨɹɬɨ ɭɩɪɚɠɧɹɜɚ
ɩɪɨɮɟɫɢɹɬɚ ɧɚ ɩɢɫɚɬɟɥ ɜ

Ц

ɫɹɧɤɚ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɟɧɞɟɬɚɣɥ
ɬɹ ɡɚɜɴɪɲɜɚ ɜɫɹɤɚ ɱɭɠɞɚ
ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɹɧɚɩɢɫɚɧɚɨɬ
ɧɟɹɫɞɭɦɚɬɚÄɄɪɚɣ³ɢ ɤɨɹɬɨ
ɧɟ ɩɪɟɩɪɚɳɚ ɤɴɦ ɧɢɳɨ  ɧɟ
ɫɩɢɪɚɞɚɩɨɞɬɢɤɜɚɝɟɪɨɢɧɹɬɚ
ɦɟɠɞɭɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɡɩɚɞɧɚɥɚ
ɜ ɬɟɠɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚ ɤɪɢɡɚ ɞɚ
ɧɚɩɢɲɟ ɧɨɜ ɪɨɦɚɧ ɜ ɤɨɣɬɨ
ɜɫɢɱɤɨ ɞɚ ɟ ɢɫɬɢɧɚ ɢ ɫɚɦɨ
ɢɫɬɢɧɚ ɋɥɟɞ ɦɚɥɴɤ ɧɟɥɟɩ
ɢɧɰɢɞɟɧɬ ɞɜɟɬɟ ɫɟ ɨɤɚɡɜɚɬ
ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɜ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɧɚ
ɤɴɳɚ ɤɴɞɟɬɨ ɢɫɬɢɧɫɤɚɬɚ
ɩɪɢɪɨɞɚ ɧɚ Ʌ ɫɟ ɪɚɡɤɪɢɜɚ
ɜ ɰɹɥɚɬɚ ɫɢ ɱɭɞɨɜɢɳɧɨɫɬ
ɂɥɢ ɦɨɠɟ ɛɢ ɧɟ" ɂɥɢ ɦɨɠɟ
ɛɢ ɧɟ ɟ ɬɨɱɧɨ ɬɚɤɚ" Ⱥ ɤɚɤ ɟ
ɜɫɴɳɧɨɫɬ" Ʉɨɟ ɟ ɢɫɬɢɧɚ ɢ
ɤɨɟ ɮɢɤɰɢɹ ± ɢ ɜ ɠɢɜɨɬɚ ɢ
ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ" Ɇɢɫɬɟɪɢɹ
ɫɴɫɩɟɧɫ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢɢ ɦɢɫɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɩɪɚɬɤɢ ɤɴɦ
ɋɬɢɜɴɧɄɢɧɝ±ɜɫɢɱɤɨɬɨɜɚɟ
ɧɹɦɚɥɨ ɤɚɤ ɞɚ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɨɦɚɧ ɉɨɥɚɧɫɤɢ ɤɨɣɬɨ ɡɚɟɞɧɨ ɫɴɫ
ɫɰɟɧɚɪɢɫɬɚ Ɉɥɢɜɢɟ Ⱥɫɚɣɚɫ
ɢ ɫ ɚɤɬɪɢɫɢɬɟ ȿɜɚ Ƚɪɢɣɧ ɢ
ȿɦɚɧɸɟɥ ɋɟɧɟ ɫɴɡɞɚɜɚ ɩɨɪɟɞɧɢɹɫɢɬɪɢɥɴɪ ɬɚɡɢɟɫɟɧ
ɜɋɢɧɟɥɢɛɪɢ 

езработни, които започнат
работа на повече от 50 км
от населеното място по настоящ адрес, ще могат да получат
средства за покриване на разходи
за наем на жилище, такси за детска
ясла и градина, интернет. За да се
възползват от тази възможност, те
трябва да имат трудов договор, да
са насочени към новото работно
място от бюро по труда и да сменят
настоящия/постоянния си адрес
в населеното място, в което са
намерили работа. Това предвиждат
промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на
заетостта, който беше одобрен от
правителството.
Пари за наем ще се отпускат
само на хора, които не притежават
имот в населеното място, в което
са се преместили. Средствата ще
се изплащат за не повече от 12
месеца. Размерът ще се определя
всяка година в Националния план
за действие по заетостта, като за
2017 г. е предвидено да е до 200
лв. на месец. Средствата ще се
получават въз основа на документи
за направени разходи.
С друга промяна в правилника
се регламентира редът, по който
областните комисии по заетост ще
правят проучвания за потребностите на работодателите от региона
от работна сила. Изследванията
ще се правят два пъти годишно.
Информацията ще се използва за

Б

подобряване на посредническите
услуги по заетостта, както и за
подобряване на процеса на взаимодействие между държавата и
бизнеса при планиране на обучения и реализиране на мерки за
насърчаване на заетостта.
За улесняване на достъпа до
посредническите услуги се предвижда търсещите работа лица да
могат да ползват тези услуги във
всяко бюро по труда, независимо
от адреса на регистрацията си. Ще
отпадне санкцията за прекратяване
на регистрацията като безработен,
когато търсещите работа лица сменят адреса, по който са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“,
без да уведомят за това.
Разширява се групата на лицата, които ще могат да ползват
средства за ежедневни транспортни разходи за пътувания до
местоработата и обратно или за
транспортни разходи за представяне пред работодател за наемане
на работа. Съгласно промените,
средствата ще се предоставят и на
лица, сключили трудов договор за
срок по-малък от 6 месеца.
С продължително безработните
лица ще се подписва споразумение
за интеграция в заетост, което ще
съдържа предложения за ползване
на конкретни услуги с цел преодоляване на индивидуални пречки
за интеграция на пазара на труда.
“ТГ”

Община Главиница
Област Силистра

Обявява Конкурс
за отдаване под аренда за срок от 25 години на
недвижими имоти – земеделски земи от общинския
поземлен фонд в изпълнение на Решение №283 по
протокол №31 от 12.09.2017 г. на Общински съвет
гр. Главиница и заповед № РД01-273/10.10.2017 г. .на
кмета на Община Главиница с предназначение за създаване и отглеждане на трайни насаждения, считано
от стопанската 2017/2018 г.

№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

Конкурсът да се проведе на 14.11.2017 год., Заседателна зала IV етаж в сградата на Община Главиница, ул.“Витоша“ №44 в часовите диапазони, укази
в таблицата.
В конкурсната документация се съдържа информация
за изискванията към конкурса, документите, които
следва да се представят, както и описания на показателите, по които ще се извършва оценяването, както
и начина на оценяване.
Документацията се закупува всеки работен ден от
Информационния център на община Главиница в срок
10.11.2017 г., 16.00 часа. Подаването на предложенията се извършва всеки работен ден в Информационния
център в Община Главиница в срок до 10.11.2017 г.,
16:00 часа.
За информация: Н-к отдел „Общинска собственост“.
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ХОБИ
СМЯХ

Здрасти, как е? Завърши
ли висшето?
- Завърших. С две дипломи
съм вече - психология и публична администрация.
- Браво! А по колко даваш
марулите?
- Аз, когато не мога да
заспя, започвам да броя
всички жени, с които съм
бил...
- А защо не броиш овце?
- Е, тях какво да ги броя...
то само една беше...

хотела и заварва жена си
да кърми детето. Изнервен,
той започва да я нарежда:
- Ти нормална ли си? Не
разбра ли, че вече е прекалено голям за това?
- Ти не можеш да проумееш здравата природна
връзка между една майка и
нейната рожба, а робуваш
на предразсъдъци, които
общественото мнение насажда.
- Иване, ти да мълчиш!
Говоря с майка ти!

На световното пърЗадача с повишена трудвенство по фехтовка, на ност:
кенийския състезател му
Връща се мъж от комансе скъсал кабелът и той дировка, но не се прибира
избягал от господаря си.
вкъщи, а отива при любовницата. И там вижда
- Обявявам ви за мъж и следната картина: Любовжена!
ницата лежи в леглото, в
И тогава започнах да прегръдките на жена му.
изтрезнявам.
Въпросът е:
- Кой от тримата трябва
Преди птицекомбинатът да се крие в гардероба?
да започне да произвежда
кренвирши, перата просто
- Мими, защо плачеш пак?
ги изгаряха.
- Защото той си тръгна.
Даде ми една роза и каза,
Шест години не пиех, не че ще се върне, когато
пушех, по жени не ходех... увехне. Тя се оказа пластПосле тръгнах на училище... масова...
Въпрос към радио "ЕреОтива баба при доктора.
ван": - Кой човешки орган
- От какво се оплаквате,
работи най-активно по вре- бабо?
ме на секс с чужда жена?
- От голямата снаха,
Отговор на радиото:
сине.
- Ушите! - за да чуеш пръв,
ако мъжът й си дойде...
- Ало, мамо, гримирана
ли си?
Мъж слиза в лобито на
- Не.

Забавна астрология

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Скорпион
Тази седмица пристъпваме във владенията на Скорпиона. Тихо, внимателно, трябва да бъдем незабележими.
Знайно е - неговият девиз е „Аз желая”. Да, не го интересуват желанията на простосмъртните, а неговите.
Те са единствено важните във вселената.
Може легенди да се напишат за неговата опашка, с
която жилва, парва, боде, парализира. Още да се разказва за силата му, която е страстна, гореща, юнашка,
с която контролира всичко живо наоколо.
Не е случайно, че с него идва предчувствието за зимен
студ. Да, той е страшна зодия! Опасен, твърдоглав,
властен и страстен. Това е той - Скорпионът. Съветът
е - бягайте от него! Дори не го приближавайте! Видите
ли го в далечината - бягайте от него!
Ако все още искате да чуете нещо за него да знаете,
че той е готов на всичко, за да защити всички, които
обича. Трудно се разкрива пред другите, но когато го
направи дава душата си за тях. И е лоялен. И е страстен в леглото. И е интелигентен. И е емоционален. И
е бълбукащ, кипящ вулкан. Всичко това ви привлича ли?
Тогава бягайте… към него. Видите ли го в далечината
- бягайте към него и се хвърлете в прегръдките му.
Това ще ви донесе много щастие. Бъдете уверени!

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ
- Покажи се пред блока, ресторанта!
че едни искат да ме бият.
Някога, преди да влезем
вкъщи си триехме обувкиКелнер към дама в ресто- те, а сега... съобщенията.
ранта: – Госпожо, забелязах,
че мъжът Ви току що падна
Преди мнооого години
под масата. Да не му е един кон ядосал Чък Ноприлошало?
рис и отнесъл един десен
– Грешите, келнер. Мъ- ъперкът. И така се появили
жът ми току що влезе в жирафите.

Сканди

Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

СУДОКУ

19 - 25.10.2017 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Трима мъже на кръстовище

ȺɞɪɢɚɧȼȺɋɂɅȿȼ

вечеряваше се. По
тесния тротоар към
кръстовището слизаха двама. Единият – с
два тежки багажа в ръце,
а другият с товара на
многото години, на вероятно преживян инсулт и

С

с бастун в ръка. Първият
вървеше, а вторият пристъпваше. Естествено,
този с багажите изпревари. Пресече кръстовището, остави товарите
на земята и опита да раздвижи изтръпналите си
длани. Погледна назад. На
отсрещния ъгъл стоеше
този с бастуна. Чакаше.
Но колите преминаваха
на равни разстояния една
от друга. Разстоянието
– достатъчно да премине
здрав човек, но не и бавно
подвижен.
Човекът с багажа помисли, че след още няколко
минути сумракът ще направи почти невъзможно
пресичането на инвалида.
Застана насред кръстовището и вдигна ръка. Приближаваше „Фолксваген“

– нито нов, нито стар.
Шофьорът беше видимо
нервен, но „регулировчикът“ посочи с пръст към
човека с бастуна. На лицето на шофьора се появи
снизходителна полуусмивка. Вече беше спрял.
Старият човек разбра, и
тръгна да пресича. Стъпките му бяха трогателно
забързани, но не по-дълги
от двадесетина сантиметра. Приближи отсрещния
тротоар, и самозваният
„регулировчик“ сне шапка
и отмери лек поклон на
шофьора. Просто лек мъжки поклон на признател-

Старостта не е порок!
Урок № 12

ност. Шофьорът се засмя,
вдигна ръка за поздрав и
потегли. А старият човек
с прочувствен и неочаквано ясен и звучен глас каза:
„Благодаря Ви! Много Ви
благодаря!"
Възможно е, някоя читателка да ме обвини в
сексизъм: „Хайде, бе! Разменят си трима мъжкари
любезности на кръстовище. Сякаш на този свят
няма нищо от женски
род!“
Напротив – имаше! И Тя
беше главната присъстваща: Човечността!
Адриан ВАСИЛЕВ

Белите коси на
живота...

а 11 октомври в София се състоя концерт, на
който се пяха само български песни. Спомняте
ли си как преди ни трогваше не само музиката,
но и текстовете към нея? „Каква невеста си била
ти, мамо” - песента която пееше Емил Димитров по
стихове на Павел Матев ни караше да се просълзяваме.
Но на българската песен с безценни текстове й
побеляха косите. И престана да бъде атрактивна. Гледаш телевизионни формати, а оттам се лее английска
музика с английски текстове. Ако някой състезател
вземе, че изпълни нещо на Лили Иванова, гледат го
като изкопаемо. Всички викат, колко е велика българската песен, но я държат в ъгъла и я изваждат само в
краен случай. Защото… просто тя е с побелели коси.
Не, това, което казвам не е оптимистично. А нали
аз съм Оптимистката? Трябва да намеря онова зрънце надежда, което ще ви научи да се усмихнете и да
гледате по ведро на живота. Затова няма да ви карам
да започнете да боядисвате косите на българската
песен. Не е нужно. Просто я слушайте на диск, по
интернет или каквото там може! Започнете деня с
една песента „Бяла светлина” на "Щурците", на обед
слушайте „Камино” на Лили Иванова, после заспете с
„Надежда” на Борис Годжунов.
Защото да знаете, българската музика с български
текстове е част от Вечността. Косите й може да
са бели, но силата им е непреходна.
Това е!

Н

Забавна въпросителница
1. Колко месеца работят тутраканци за слугите си през 1903 год.?
а/ един месец
б/ два и половина месеца
в/ три месеца
2. Кое противоречало на общинските наредби
и се наказвало с глоба от 2 лева през 1897 год.?
а/ хвърлянето на кокоши пера
б/пиенето на обществени места
в/ боя в долната част на Тутракан
3. Колко публични домове е имало в Тутракан
през 1908 год.?
а/ един
б/ два
в/ нито един
4. На кое място се пускал общинският бик за
разплод през 1911 год.?
а/ пред общината
б/ на поляната
в/ до реката

Оптимистката

Ако не знаете отговорите на тези въпроси
може да прочетете книгата на Петър Бойчев
„Старият Тутракан”.

Мамо,прочети ми!
ƩƽǈǇǅǜǏǍǋǇƽǁǃǅǜ

аддавал Ивчо на тегло и памперсите
пълнел делово.
”Ще трябва бързо да раста на рока да се посветя.”
И мислел вечерта ако
заспи,
на сутринта ще се събуди със коси,
които вятърът да вее

Н

във простора,
когато се изправи на
събора,
където с банда ноти да
троши
на сцената да стига
висини.
Обаче черепът му бил
плешив,
гласът му тъничък, фалшив.
Докарвал звуците на…
плач,
А бе, заформял буламач.
Той ритал гневно със
краката,
ругаел мислено съдбата.
Ала накрая Ивето - да
чака трябвало с печал.

Най-важно всичко се постигало със рев
и той ревял със грандиозен кеф.
Но млъквал щом дочуел
рок,
тъй преподавал бебешки
урок
на майка, баба, и баща
и всички що били са във
дома.
И близките се примирили
да пускат само рок решили.
Но честно казано били
профани
и викали им рок пишмани.
Започнали по метод проба-грешка

и често ставала е смешка.
Щом някой викнел: „Хеви
метъл чувам тук”
метла предлагала му
баба за боклук.
Куфеела ли леля със глава,
подавали й сешоар с ръка.
Обаче Ивчо бил доволен,
на рока станал господар
безспорен.
Форевър той внедрил го
във града
и завладял полека хорските сърца.
Следва продължение

Европейски казан със съвременна
система за изваряване на ракия в
село Суходол отвори врати!
За контакти: 0886 721 902

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

19 октомври - Никола КАПИНЧЕВ, гр. Тутракан
23 октомври - Донован ПЕТРОВ, ТФ "Дунавска мла23 октомври - Първолета АНТОНОВА, Общински съ- дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
ветник от БСП, ОбС-Главиница
24 октомври - Пенка АНГЕЛОВА, ВГ "Северина", НЧ
23 октомври - Димитър ДИМИТРОВ, ТФ "Дунавска "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
24 октомври - Снежана НАКОВА, Гл.експерт "Общинска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 октомври - Боян ИВАНОВ, ТФ "Дунавска младост", собственост", Община Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
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