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Работна визита в Чорлу осъществи
тутраканска делегация

бмяна на добри практики и опит между
двете побратимени
общини - Чорлу и Тутракан,

О

се проведе на 18 октомври
Кметът на Община Тутрат.г., информират от общин- кан - д-р Димитър Стефанов,
ската администрация на поздрави своя колега Ахмет
крайдунавския град.
Сарикърт, кмет на Чорлу

и му благодари за доброто
сътрудничество и гостоприемство. В делегацията бяха
включени председателят на
Общинскисъвет-Тутракан
Данаил Николов, общински
съветници, заместник-кметовете Петя Князова-Василева и Елена Балтаджиева и
директорите на Държавно
Горско Стопанство и Историческия музей в Тутракан инж.Людмил Узунов и Петър
Бойчев. Кметът на Община
Трявна - Дончо Захариев,
също бе сред гостите на
Чорлу.
Освен посещението в Общината и проведеното съвещание, на делегацията бяха
показани общински предприятия за озеленяване, поддръжка на паркове и общинските сгради в Чорлу,също
и приют за отглеждане и
лечение на кучета и котки.

Димитровден Празник на Главиница и Ситово!
Популярните певици Славка Калчева и Нелина ще поздравят празнуващите
на стр. 3

Покана

До всички учители, творци и културни дейци
от Община Тутракан

Общински съвет на БСП гр. Тутракан

Ви кани
на празнична вечер, посветена на
ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

Очакваме Ви!
на 31.10.2018 г. от 17:30 ч. в Обреден дом-Тутракан
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС на БСП гр. Тутракан

Цена 0.70 лв.

Абонамент'2019
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в Пощите и в редакцията
на ул.”Трансмариска” 6, ет.3

Скъпи съграждани,
уважаеми гости на Главиница,
Светъл празник е Димитровден!
И нека в този ден си пожелаем да
сме здрави и задружни, за да правим
живота си по-добър! Късметът и
берекетът да влязат в домовете и всеки
да се гордее с града, в който живеем!

Честит празник!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Уважаеми жители на Ситово,
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦɧɚɜɫɢɱɤɢɤɨɢɬɨɨɛɢɱɚɬ
ɫɜɨɟɬɨɪɨɞɧɨɦɹɫɬɨɢɫɞɟɥɚɬɚɫɢɝɪɚɞɹɬ
ɞɨɛɪɨɬɨɦɭɢɦɟɇɟɤɚɜɩɪɚɡɧɢɱɧɢɹɞɟɧ
ɞɚɫɢɩɨɞɚɞɟɦɪɴɰɟɤɚɤɬɨɫɦɟɡɚɟɞɧɨɢɜ
ɞɟɥɧɢɤɚɞɚɩɪɨɞɴɥɠɢɦɞɚɪɚɛɨɬɢɦ
ɫɩɥɨɬɟɧɢɞɚɫɩɨɞɟɥɹɦɟɬɪɭɞɧɨɫɬɢɬɟɢ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɬɨɨɬɭɫɩɟɯɢɬɟ
Ⱦɚɧɨɫɢɦɜɢɧɚɝɢɜɫɴɪɰɚɬɚɫɢɋɢɬɨɜɨ

Честит празник!
Севгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово

Тутраканци - световна сила
в канадската борба!

Сашо
Андреев за шести
път
световен
шампион
на стр. 8
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НОВИНИ
615 кг ОТ ДЕКАР Е СРЕДНИЯТ ДОБИВ ОТ
ЦАРЕВИЦА В СИЛИСТРЕНСКО
Със среден добив от 615 кг от декар завърши прибирането на царевицата в Силистренска област, показва
справка от Областната земеделска дирекция. Прибрана
е реколтата от над 285 000 декара. Като „пропаднали
площи” са регистрирани 469 декара.
Продължават и другите сезонни селскостопански
работи. Направена е предсеитбена подготовка на
437 600 декара земя. Извършена е дълбока оран на 392
000 декара. Продължава и сеитбената кампания. Вече
са засети 250 000 декара с пшеница, 29 800 декара с
ечемик, 1 500 декара с тритикале и 64 497 декара със
зимна маслодайна рапица.
БЛИЗО 18 000 ЗЕМЕДЕЛЦИ ДЕКЛАРИРАХА
ДОХОДИТЕ СИ ЗА МЕСЕЦ
Близо 18 000 земеделци, получили субсидии през миналата година са подали декларации за доходите си
след писмена покана или телефонно обаждане от НАП
в последния месец. Информационната кампания на приходната администрация продължава, като се очаква
броят на декларациите значително да нарасне до края
на годината, допълват от НАП.
Припомняме, че през септември агенцията за приходите съобщи за 50 000 регистрирани земеделски
производители, получили субсидии в общ размер 120
млн. лв. през 2017 г., които не са подали данъчни декларации и не са платили данъци върху тях. Данните
бяха предоставени от Държавен фонд „Земеделие“.
Има и значителен брой земеделци, които са подали данъчни декларации, но в тях са посочили по-малък доход
от получения. Най-голям брой отклонения са засечени
в Кърджали, Хасково и Благоевград, сочи анализът на
данъчните.
Национална агенция за приходите провежда и в момента информационна кампания към всички земеделски
производители, които са допуснали неточности в
данъчните си документи. Заедно с уведомленията за
корекции, земеделците получиха и специална брошура,
която подробно обяснява данъчните и осигурителните
им ангажименти към бюджета.
НАП обменя данни с много институции и в резултат
от това разполага с информация за доходи, които
подлежат на облагане. В момента приходната агенция
изпълнява програма за подобряване данъчната дисциплина в земеделския бранш.
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИ КОЛИЧЕСТВА
ЗЪРНО ЩЕ СЕ ПОДАВАТ ЕДИН ПЪТ В ГОДИНАТА
Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз.
Съгласно една от промените се предвижда да отпадне задължението на земеделските производители да
подават декларации всяко тримесечие, за произведени
количества зърно по видове. Декларация ще се подава
веднъж годишно от всички производители, с което се
намалява административната тежест, а получената
информация ще обхваща цялото произведено зърно.
Във връзка с премахването на производствените
квоти за захар и изоглюкоза в ЕС от 1 октомври 2017
г. от закона отпадат разпоредбите, уреждащи производствените квоти и одобрението на рафинериите и
на производителите на изоглюкоза. Промяната в сектор
„Захар“ е свързана и с приемането на Регламент на
Комисията, който урежда задължение за предоставянето на данни от държавите-членки до ЕК относно
цени, производство и информация за пазара на захар
и изоглюкоза.
ОБЛЕКЧАВАТ СЕ ИЗИСКВАНИЯТА ПРИ
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛЕН ЛОВ НА
ДИВА СВИНЯ
Правителството прие постановление за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова
и опазване на дивеча. Отпада изискването за присъствието на длъжностно лице от държавното горско или
държавното ловно стопанство при индивидуален лов на
дива свиня в ловностопанските райони, предоставени
на ловните дружини. Изменението е поради спешната
необходимост от редуциране броя на дивите свине в
страната, с цел превенция на заболяването африканска
чума по свинете.
При провеждане на индивидуален лов на дива свиня
в държавните ловни стопанства и ловностопанските
райони към държавните горски стопанства, изискването за присъствието на длъжностно лице остава,
когато лова се провежда по линия на организирания
ловен туризъм.
Облекчаването на изискванията при провеждане на
индивидуално ловуване на дива свиня в ловностопанските райони, предоставени на ловните дружини, е с цел
увеличаване на интензивността при отстрела на вида.
КРИМИНАЛЕ
Стърнище е горяло между Главиница и село Черногор
на 19 октомври. Пожарът възникнал около 20:00 часа
вследствие на небрежна работа с огън. Огнеборци от
Противопожарен участък – Главиница се справили с
произшествието, преди да се стигне до загуби.

25 - 31.10.2018 г.

ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ НА ТЕМА
„БЪДЕЩЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА
СБЛИЖАВАНЕ НА ЕС“
О
бластен информационен център - Силистра проведе Граждански диалог на тема „Бъдещето на политиката на
сближаване на Европейския
съюз“ с участието на европейските депутати Андрей
Новаков и Емил Радев.
Събитието започна с
видео обръщение на еврокомисар Мария Габриел, която
приветства провеждането
на подобни събития и очерта основните приоритети
на новия програмен период
(2021-2027) – по-интелигентна, по-зелена, по-добре
свързана, по-социална и
по-близка до гражданите
Европа.
Д-р Юлиян Найденов,
Кмет на Община Силистра
и Ивелин Статев, Областен управител на област
Силистра също отправиха
своя поздрав към гостите
и им пожелаха да продължават да дават своя принос
за развитието на Силистра
и България като част от
голямото семейство, наречено Европейски Съюз.
Всяка община получи плакет и грамота за Принос
към Политиката на сближаване на ЕС на местно ниво.
Европейските депутати
Емил Радев и Андрей Новаков представиха преговорите, които се водят относно
Многогодишната финансова
рамка (МФР) 2021-2027 г.
и регламентите за новия
програмен период на ЕС.
Очаква се увеличение от 8%
за Кохезионната политика
за България. Предлага се
още разходите за ДДС за
проекти на стойност над
5 млн. евро вече да не са
допустими. За операциите

под този праг разходите за
ДДС ще се възстановяват
без изключение. Депутатите ще настояват за
единна ставка за определени ресурси, например
канцеларски материали, при
изпълнението на европейски проекти и по-опростено
кандидатстване.
Младите хора могат да
се възползват от първата
българска програма на Европейския съюз (A.L.E.C.O)
с основна цел осигуряване
мобилност за минимум 120
млади европейски предприемачи и подкрепа по пътя
към успеха им. Програмата
е с продължителност 2 години и ще дава безплатна
стипендия и самолетен
билет до включени в нея

дестинации. Там младежите, в рамките на 1 до
3 месеца, ще бъдат на
практика в малки и средни
предприятия.
От следващата година,
ресурс в размер на над
1 млн. евро ще отива за
изследване качеството на
храните в България, проект,
който те двамата са защитили пред Европейската
комисия. България е страната с най-лошо качество на
храните и най-малко подадени сигнали. Депутатите
призоваха гражданите да
сигнализират и да отстояват статута си на равноправни европейски граждани.
От 29 октомври стартира открита платформа
за селата. Това е соци-

ална мрежа за селата в
България, която цели да
популяризира местния бит
и култура и да помогне за
съживяването на селата в
България.
Събитието завърши с
оживена дискусия относно
бъдещето на България в
ЕС, приоритетите на страната и възможностите за
кандидатстване по оперативните програми. Засегнати бяха и въпросите за
Дунав мост при Силистра,
промени в европейския регламент относно програмата за трансгранично
сътрудничество, бъдещето
на институциите – образование, култура, дигитализация и други.

До края на октомври се подават декларациите за
дължими данъци за трето тримесечие на 2018 г.
о 31 октомври 2018г.
всяко предприятие или
самоосигуряващо се
лице, което е изплатило на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем
или доходи от други източници
по чл. 35 от ЗДДФЛ и е задължено да удържа авансов данък
върху тези доходи, трябва да
подаде декларация за дължими
данъци. Декларацията - по чл.
55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл.
201, ал. 1 от ЗКПО(образец
4001), се подава в сроковете за

Д

внасяне на дължимите данъци.
Дължимите авансови данъци се
декларират в НАП до края на
месеца, следващ тримесечието,
през което е изплатен доходът.
Декларацията за дължими
данъци се представя в НАП
и за окончателните данъци,
удържани върху доходите на
чуждестранни физически лица
у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за
обучение в България, доходи
от лихви и други), както и за

окончателните данъци върху
доходите от дивиденти и др.,
дължими от местни и чуждестранни физически лица.
Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона
за корпоративното подоходно
облагане, като например данъци върху дивидентите и
ликвидационните дялове в
полза на чужди фирми и местни юридически лица, които
не са търговци, включително
общините.
От 2018 г. предприятията-

платци на доходи подават декларацията за дължими данъци
(образец 4001) по чл. 55 от
ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО само
по електронен път чрез портала за електронни услуги на
НАП. За самоосигуряващите се
лица - платци на доходи няма
промяна в начина на подаване
на формуляра, т.е. те могат да
го представят на хартия - на
място в офис на НАП или чрез
лицензиран пощенски оператор, както и по електронен път.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 22 октомри 2018 г.
1 оператор на дървообработващи машини – без изискване за заемане
2 машинни оператори – основно образование, трисменен режим на работа
1 специалист, контрол – средно образование
1 работник, сглобяване на детайли – основно образование
1 оператор, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
1 гладач, ютия – 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
едно направление:
- За обучение по време на работа
2 продавачи консултанти – няма изискване за заемане
2 сервитьори – няма изискване за заемане
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.
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Недрет Алил е
Празник на Главиница и Ситово! новият кмет на Суходол

Димитровден -

Популярните певици Славка Калчева и Нелина ще поздравят празнуващите
В Главиница:

огата и наситена
с много културни и
спортни събития е
настоящата седмица в
гр.Главиница организирани
от общинската администрация и НЧ "Христо Ботев - 1940 г."
Драматичен и куклен театър "Сава Доброплодни"
- Силистра постави началото с постановка за
най-малките - "Червената
шапчица". Актьорите ще
гостуват още веднъж в
града - днес от 17:30 ч. и
19:30 ч., с комедията "Търси
се нов съпруг".
Самодейни колективи от
НЧ "Христо Ботев - 1940
г.", Пенсионерски клуб "Младост", ДГ "Св.Св.Кирил и
Методий", Музикална студия До Ре Ми и балет от
Силистра показаха своето
изкуство в голям концерт
на 23 октомври.
На Димитровден, когато Главиница празнува, в
храм "Св.вмк. Димитрий
Солунски" от 8:30 ч., Н.В.Пр.
Русенският митрополит
Наум и свещеници от епархията ще отслужат Света
Божествена литургия и
водосвет за здраве и благоденствие.
Любителите на мотокроса и тази година ще имат
възможност да наблюдават
зрелищните състезания,
които ще се проведат през
уикенда. На 27 октомври от
10:00 ч. на мотопистата
край Главиница, която е
подготвена в изряден вид,
са квалификациите, а на
следващия ден, неделя, от
10:00 ч. е началото на същинското състезание.
Феновете на Нелина ще
се насладят на нейните

Б

изпълнения в съботния 27
октомври от 18:00 ч. на
откритата сцена до читалището.

В Ситово:

разнична е седмицата и за жителите на с.Ситово. На
23 октомври Драматичен
и куклен театър "Сава
Доброплодни" - Силистра
гостува с една класическа
пиеса - "Свекърва" от Антон Страшимиров.
Днес от 10:30 ч. в православния храм „Св. вмчк.
Димитрий Солунски“ свещеници на Доростолската
епархия и енорийският свещеник ще отслужат Света Божествена литургия
и водосвет организирани
от Църковното настоятелство на храма и ръководството на НЧ „Христо
Смирненски - 1940 г.“
Курбан за здраве и благоденствие ще дадат Никола
Георгиев и Деспина Енева.
Историята сочи, че от
1889 г. църковният храм
носи името на Св. вмчк.
Димитрий. В двора на храма
се намират надгробни плочи, които свидетелстват
за извършено ритуално,
символично погребение на
мъченици - жертви, оставили костите по чуждите полета в годините на
войните за свободата и
националната независимост на България. В знак на
признателност църквата
ги приютява на своя земя.
По инициатива на родолюбиви българи от с. Ситово,
църковното настоятелство и съдействието на
Община Ситово, през 2016
г. мястото е превърнато

П

в мемориален комплекс.
Извършено е освещаване
на надгробните плочи. От
тогава, на 25 октомври,
всяка година на този ден
се отслужва празнична литургия, дава се курбан за
здраве и се почита паметта на загиналите ситовци.
Точно на 26 октомври
- Димитровден, когато е
Празникът на Ситово, от
11:00 ч. ще започне тържествена сесия на Общинския съвет. Поздравления
към присъстващите ще отправят кметът на Община
Ситово - Сезгин Алиибрям,
и председателят на местния парламент - Ридван
Кязим.
С Грамота на Община
Ситово ще бъдат наградени Севгинч Бехчет Осман
от с. Искра - за високи
постижения и дългогодишен принос за развитието
на футбола и Амза Сали
Салим от с.Искра - за общественополезна дейност за
опазването и развитието
на родното село.
Трима ученици ще бъдат
отличени с Грамота и значка на Община Ситово. Емре
Серхат Веждиев, ученик в
ПМГ "Климент Охридски"
- Силистра и жител на
с.Искра, ще бъде награден
за показан модерен подход
към запазването и развитието на ценностите в гражданското общество. Емре
печели Национален конкурс
по фотография "1000 стипендии", организира мащабна акция - прожектира
и представя свой филм в с.
Искра с благотворителна
цел, а събраните средства са дарени на ЦНСТ в
с.Малък Преславец.
Третокласничката Берна

Севгин Мехмед от с.Искра
ще получи наградата за високи постижения в областа
на спорта и физическата
култура. В нейната спортна биография е записано:
златна купа, 3 златни медала, 1-во място в националните състезания по лека
атлетика; 2 златни медала
по плуване, 1-во място в
състезанията на сдружение
АФАФ към НСА; 5 златни
медала в международно състезание по плуване - кроул
и гръб - в Турция.
Същата награда ще получи Берк Ведат Сафет,
ученик от ОУ "Иван Вазов"
- Силистра и жител на
с.Искра, за постигнати високи резултати в процеса
на обучение. Той е завоювал
златен медал в Национално
състезание по български
език, 2 сребърни медала от
състезания по природни
науки и бронзов медал от
Националното състезание
"Моята Родина".
На тържествената сесия
с Грамота и значка ще бъдат отличени два самодейни състава: Танцов състав
"Ситовци" към НЧ "Христо
Смирненски - 1940 г." - за
опазване и развитие на
традициите в танцовото
и народното творчество и
Женска вокална група "Ситовски снахи" - за високи
постижения при представяне на българския певчески
фолклор.
Празникът на Ситово ще
бъде финализиран с концертна програма на оркестър
"Истър" от гр.Силистра и
популярната изпълнителка
Славка Калчева, която ще
започне в 16:30 ч. на спортната площадка.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Днес - заседание на Общински съвет-Тутракан
Р
азпоредителни сделки с общински имоти
ще стоят на вниманието на общинските
съветници по време на
октомврийското заседание на местния парла-

мент, което ще започне
днес от 9:00 ч. Преди
това ще бъде допълнена
Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост.

Другият интересен момент от заседанието е
изменението на договора
за възлагане управлението на „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД, в частта с размера на възнаграждението

на управителя на болницата, след което ще бъде
избран и регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД
за 2018 г.
“ТГ”

Протест с искане за ремонт на
републикански път
Ж
ителите на две
села - Попина и Поляна, община Ситово, излязоха на протест на
19 октомври на главен път
Русе-Силистра, разклона за
с. Поляна, с искане пътят
между двете села да бъде
спешно ремонтиран. 11-километровият път е част
от републиканската пътна
мрежа и не е ремонтиран
от 80-те години на миналия
век. Хората недоволстват,
че разбиват личните си
автомобили и настояват

този участък от трети
клас републиканска път да
бъде прехвърлен към общинската пътна мрежа. От
пролетта няма и автобус,
с който да пътуват до областния център Силистра.
Протестиращите са
алармирали нееднократно
Министерство на регионалното развитие и Агенция
"Пътна инфраструктура",
но отговорът, който са
получавали е, че пари за
цялостен ремонт няма.
“ТГ”

а 21 октомври в главинишкото село Суходол се проведе вторият тур на частичните
избори за кмет на селото.
Избирателната активност в изборния ден е била
почти 66% от имащите

Н

право на глас 638 избиратели.
Изборите спечели кандидатът от ДПС Недрет
Алил. За него са гласували
244 души, а за кандидата
на ГЕРБ Абедин Рушид - 166
жители на селото.

35 млн. лева ще получат животновъди и
овцевъди по схемите за преходна национална
помощ за първи транш
УС на ДФЗ-РА утвърди
общ финансов ресурс до 35
335 830 лв. за изплащане на
първи транш по Схемата за
преходна национална помощ
за говеда, необвързани с
производството (ПНДЖ1)
и по Схемата за преходна
национална помощ за овцемайки и кози- майки, обвързани с производството
(ПНДЖЗ) за 2018 г.
Утвърдените средства
за изплащане на първи
транш по схемата за Преходна национална помощ за
говеда, необвързана с производството за 2018 г. са
в размер до 19 238 620 лева
и до 16 097 210 лева за изплащане на първи транш по
схемата за Преходна нацио-

нална помощ за овце-майки
и кози-майки, обвързана с
производството.
Припомняме, че преходна
национална помощ се отпуска само за секторите,
за които са предоставяни
национални доплащания
през 2013 г., като максималният бюджет представлява
намаляваща функция от
одобрения от ЕК бюджет за
схемите за национални доплащания за 2013-та. През
2018 г. средствата за всяка
от схемите за Преходна
национална помощ може да
достигне максимум 60% от
бюджета на съответната
схема за национални доплащания през 2013 г.
“ТГ”

ДФЗ приема документи за кредит за семена и торове
о 16 ноември 2018 г.
земеделските стопани
могат да кандидатстват
за кредит за семена и торове
за производство на пшеница,
реколта 2019. Това реши УС на
ДФ „Земеделие“. Документи за
кандидатстване се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане” на областните
дирекции на институцията по
адресна регистрация на физическото или юридическо лице.
За кредит могат да кандидатстват физически и юридически
лица, еднолични търговци както
и кооперации, регистрирани като
земеделски стопани. Те трябва да
са изрядни платци към бюджета,
да нямат просрочени задължения
към ДФ „Земеделие”, да не са
свързани лица с търговеца на
минерални торове и семена, да
не са в процедура по несъстоятелност или в обявена такава,

Д

както и да не са в производство
по ликвидация.
Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да
получи 80 лв./ха за закупуване
на минерален тор и 40 лв./ха за
закупуване на семена. Максималният размер на кредита е 200
000 лв. Заемът се предоставя при
3% годишна лихва и трябва да
се погаси до 1 октомври 2019 г.
Крайната дата за изплащане на
средствата от ДФЗ е 21 декември
2018 г.
Кредитните задължения се
обезпечават чрез ипотека върху
недвижимо имущество, особен
залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено
зърно на съхранение в публичните
складове, залог на парична сума
или банкова гаранция. Общата
сума на обезпеченията следва да
осигури покритие на кредита в
“ТГ”
размер на 135%.
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Рибарската махала се утвърждава
като туристическа дестинация
Анастасия ЯКОВА
ибарската махала става
привлекателна, като една
от забележителностите
на Тутракан. Особено вълнуващо
бе посещението на 17 октомври
на 50 членове на Национален
туристически клъстър ”Български
пътеводител". Това е Сдружение
за цяла България с център София.

Р

Съществува от м.януари 2017 г.
Партньорската мрежа обхваща
сдружения от цялата страна. В
момента се осъществява международният проект „DANUrB”.
Водещият партньор по него е
Будапещенският университет по
технологии и икономика, а ръководител на проекта е Балинт Кадар.
Проектният консорциум включва

7 университета, 6 национални
изследователски института, 18
регионални и местни органи на
публичната власт от 7 държави.
Проектните партньори са обединени в стремежа си за подпомагане
развитието на населените места
по р. Дунав като единна, силна и
устойчива туристическа и културна
дестинация.

Посещението в Рибарската махала, е част от начертаното трасе
Русе - Тутракан - езерото в Сребърна - Силистра - Кълараш и
Букурещ.
Гостите, усмихнати млади хора,
пристигнаха с луксозен автобус.
Служителите ги посрещнаха с
традиционна българска питка.
Хубавото време разреши гостите
да се настанят на беседката отвън,
обкръжена от слънце и красиви
есенни цветя. Изненадата за тях
бе приготвената мамалига със
сирене. Изненада, защото много
от тях не бяха виждали това кулинарно чудо, специфично за крайдунавската трапеза на България и
Румъния. Апетитът се овкусяваше
и от музиката и народните песни

Местна Инициативна Група
"Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"
подкрепя проекти за качествено образование
Мярка „Уча се, за да сполуча“ от Стратегията на Местна
инициативна група „ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа“
цели подобряване на достъпа
до качествено образование и
насърчаване на социалната и
образователна интеграция на
деца и младежи от маргинализирани групи, както и намаляване
на дела на ранно отпадналите
от училищно образование и
повишаване на образователния
статус като устойчива тенденция
на територията на Местната
инициативна група. Мярката е
в обхвата на операция „Осигуряване на достъп до качествено
образование в малките населени
места и в трудно достъпните
райони“, по която Оперативна
програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014 2020 г. (ЕСФ) подкрепя Стратегии
за Водено от общностите местно
развитие.
По мярка „Уча се, за да сполуча“ ще се подпомагат следните
дейности по проекти на допустими кандидати, осъществявани в
рамките на самия образователен
процес и съпътстващите допълнителни дейности в образователните институции:
- за подобряване на образователната среда - обзавеждане
и оборудване за нуждаещите се
училища, осигуряване на консумативи, материали, техника
за занимателни, развлекателни,
спортни, библиотечни и ИКТ
дейности;
- улесняващи достъпа до образование на маргинализираните
общности, като транспорт и хранене, където е приложимо;
- за насърчаване на родителите
като преки участници в образователния и възпитателния процес
на подрастващите;
- подкрепящи преодоляване
на негативни обществени нагласи спрямо маргинализираните
групи;
- за съвместни инициативи
за различните етноси за предотвратяване отпадането от
предучилищното, училищното и
професионалното образование.
Категориите допустими разходи са за персонал/участници в
изпълнение на дейностите, за материали, за услуги, за провеждане и участие в мероприятия, непреки разходи. Общият бюджет
по мярката е 586 750.00 лева.

Интензитетът на помощта е 100%
- не се изисква съфинансиране от
страна на бенефициентите.
Допустими кандидати/бенефициенти са детски градини,
училища (вкл. професионални
училища) от територията на МИГ,
общините Главиница и Ситово.
Допустимите кандидати кандидатстват само с едно проектно
предложение по тази Мярка.
Партньорството е задължително
за допустимите бенефициенти.
Допустими партньори са юридически лица с нестопанска цел
в обществена полза, съгласно
Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, регистрирани
и действащи на територията
на МИГ най-малко 12 месеца
преди крайния срок за подаване
от МИГ на стратегия за ВОМР с
многофондово финансиране 31.08.2017 г.
В ролята си на партньори, юридическите лица с нестопанска цел
могат да изразходват средства
само за дейности, които имат
нестопански характер. Водещата организация и партньорите
подписват Споразумение за
партньорство, в което детайлно
описват ролята и задълженията
на водещата организация и партньорите, както и начина на избор
на всеки партньор по проекта.
Всички проекти се осъществяват
съгласувано с Общинските планове за интеграция на ромите на
територията на общината и други
стратегии, планове и програми,
изпълнявани на територията на
съответната община в обхвата на
Стратегията.
За оценка на проектите ще се
прилагат Критерии по методология за техническа и финансова
оценка на проектно предложение
по процедура за подбор на проекти от МИГ при прилагане на мерки от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г. в Стратегия
за Водено от общностите местно
развитие. Общият брой точки по
критериите е 100, като, за да бъде
класиран, проектът трябва да е
получил най-малко 60 точки, разпределени съгласно указанията
на Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен
растеж“ 2014 - 2020 г. към Методологията.
Във връзка с целите и приоритетите на Стратегията на Местна
инициативна група „Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа“,
проектите ще се оценяват и по
следните специфични критерии
(общо 30 точки):
- включени дейности за насърчаване на родителите като преки
участници в образователния и
възпитателния процес на подрастващите – 10 т.
- включени дейности, подкрепящи преодоляване на негативни
обществени нагласи спрямо
маргинализираните групи – 10 т.
- включени дейности за съвместни инициативи за различните етноси за предотвратяване
отпадането от предучилищното,
училищното и професионалното
образование – 10 т.
Стратегията за Водено от
общностите местно развитие
на Местна инициативна група
„Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ се изпълнява
по Споразумение РД-50-34 от
20.04.2018 г. с Управляващите
органи на Програма за развитие
на селските райони 2014-2020 г.,
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 г. и на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,
за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от
общностите местно развитие” на
мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” от Програмата
за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г.
Стратегията получава подкрепа от два фонда - Европейския
земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР)
чрез Програмата за развитие
на селските райони за периода
2014–2020 г. и Европейския
социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014–2020
г., приоритетна ос 1 и 2, и чрез
Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 3.
Желаещите да получат допълнителна информация могат
да се свържат с екипа на СНЦ
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на адрес:
гр. Главиница, обл. Силистра,
ул. „Дунав” 13а, тел. 0884459599,
факс: 086362258, e-mail: mig_
glavinitsa_sitovo@abv.bg, http://
www.mig.glavinitsa-sitovo.org

в изпълнение на състав от Клуба
на инвалида. Емоционалното изпълнение на акордеониста Георги
Янев раздвижи гостите и те се
хванаха да играят българско хоро.

Макар мястото да ограничаваше
възможностите, това не попречи
да се извие дълго хоро около зацветената площ. Уникално, защото
гостите бяха от Германия, Унгария,
Румъния, Чехия и България.

Силвия Бояджиева разказа
историята и характеристиката на
махалата. Интерес предизвика
разказът на Румен Тросков за
изработване на лодка „Тутраканка”
и плетене на риболовните мрежи.
Анка Монева заведе гостите в
стаите на семейството рибари."
"Черешката" бе новооборудваната
стая в, която Цветан Йорданов
изработва уникални сувенири от
дунавски миди, кости от риби,
корени плуващи по водата, които
той показа. Много от посетителите
пожелаха да притежават от тези
чудни предмети.
По погледите и емоциите на
гостите личеше съжалението, че
трябва да се разделят с Рибарската
махала. Качиха се в автобуса и
продължиха своят начертан път.
А ние изпитахме гордост и
удовлетворение от интереса към
тутраканското историческо наследство!

Панаир на музейните изложби
П
анаир на музейните
изложби ще се проведе от 24 до 26 октомври в Русе. Събитието се
организира от Регионален
исторически музей-Русе в
партньорство с Регионален център за опазване на
нематериалното културно
наследство в Югоизточна
Европа под егидата на
ЮНЕСКО - София, Асоциация на Клубовете Приятели
на музея, с подкрепата на
Сдружение „Български музеи” и на Сдружение „Толкова близо, толкова далече”.
Панаирът има за цел
споделяне на добри музейни
практики в експозиционната дейност и представяне
на готов продукт - временни експозиции, както и към
поддържане на устойчив
интерес към мобилността
на колекциите като инструмент за обмен на идеи,
знания, опит, спомага за
подобряване на процесите
по съхраняване и споделяне
на наследството.
В панаира ще вземат
участие над 100 гости,
сред които и музейни специалисти от Исторически
музей-Тутракан. В работния панел „Мобилност на
музейните колекции” Даниела Иванова - уредникПР в музея ще представи
временната изложба „Плавателни съдове по река Дунав”, която бе представена
за пръв път пред публика
през 2015 г. и която се

реализира с финансовата
помощ на Министерство на
културата.
Работните панели се
фокусират върху интерпретацията на наследството,
мобилността на музейните
колекции, брандирането

на културните продукти,
публичните комуникации на
културните събития. Сред
лекторите са музейни специалисти от България, Великобритания, Хърватска,
Македония, Сърбия.
Исторически музей

25 - 31.10.2018 г.
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Благодарността на пациентите е
най-голямата награда за лекаря
Калина ГРЪНЧАРОВА
ижте лицата на хората от тази снимка.
Те са щастливи! Сред
тях са д-р Любомир Бойчев,
д-р Богомил Бойчев и екипът на Медицински център
"Св.Иван Рилски" в Тутракан. Събитието е в 12-та
поредност и се случва точно на 19 октомври - ден на
светеца и на българските
лекари, които той закриля.
"Честит празник, бъдете
благословени - най-добрите
доктори във гр.Тутракан и
цяла България!"
"Честит празник! Невероятен и задружен екип,

В

възхищавам Ви се, все така
да сте!"
"Честит празник! Бъдете
все така всеотдайни и радвайте повече семейства!
Благодарим Ви!"
"Честит празник, бъдете
живи и здрави, продължавайте да дарявате хората
с радост и щастие и не
преставайте да бъдете
преди всичко хора!"
"Честит празник на целия
екип, бъдете живи и здрави!
Не спирайте да правите
чудеса! Обичаме ви!"
"12 години, през някои от
тях имаше сълзи и доста си
поплакахме, 12 години, през
които Вие ме накарахте да
се чувствам най-специалния
и най-щастливия човек на
света. 12 години през които не престанах да Ви обичам. Бъдете благословени!"
"Честит празник! Бъдете
здрави, невероятен екип
с висок професионализъм!

Бъдете все така човечни
и всеотдайни!"
"Честит празник! Страхотни сте! Желая много
здраве и щастие на целия
екип, и все така да правите
семействата щастливи
като им помагате да сбъдват най-голямата мечта
- да имаш дете! Благодаря
Ви!"
"Бъдете Благословени!
Вие сте част от нашия
живот!"
Това са една малка част
от думите изречени с искрена любов и благодарност
от майки и татковци от
цялата страна към д-р Любомир Бойчев, д-р Богомил
Бойчев и екипа на МЦ "Св.
Иван Рилски". Те казват
всичко! Защото каквото и
да пишем повече, истината
е една - благодарността и
признанието на пациентите е най-голямата награда
за един лекар!

НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1873”,
гр. Тутракан

На 22 октомври т.г. в
Изложбената зала на Исторически музей-Тутракан
бе открита фотоизложба
"Бъди вдъхновението", организирана от Интеракт
клубовете в България.
Изложбата може да се
разгледа всеки делничен
ден от 8:00 до 17:00 часа
до края на седмицата.
Вход свободен!

отбелязва 145 години
от основаването си

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
22 октомври, 13:00 ч., Детски отдел
на библиотеката
Приказна среща с писателката Радостина Николова
за послушни и непослушни деца с интерес към „Приключенията на мотовете” и други същества
23 октомври, 14:30 ч., Читалище
Откриване на Клуб по краезнание при НЧ „Н.Й.Вапцаров"
24 октомври , 17:00 ч., Читалище
Откриване на Клуб на местните литературни дейци
при НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1873”; Награждаване на местните автори по повод Деня на будителя – 1 ноември
25 октомври, 14:30 ч., Читалище
Драматизации по литературни произведения с ученици от СУ „Христо Ботев” в рамките на седмицата,
посветена на изразителното четене
26 октомври, Читалище
Ден на отворените врати
29 октомври, 14:30 ч., Читалище
Ученическа викторина с участието на отбори от
СУ „Йордан Йовков” и СУ „Христо Ботев”
31 октомври, 10:00 ч., Читалище
Среща с дарители на библиотеката
Награждаване на участниците в конкурс за съчинение на тема „Как си представям читалището в
бъдещето”
1 ноември ,17:00 ч., Читалище
Празничен коктейл
1 ноември, 18:00 ч., Читалище
Юбилеен концерт с участието на всички формации
Съпътстващи събития:
- Изложба, посветена на 145-годишнината от създаването на читалището
- Концерт на група „Щурчета” в Дома за стари хора
- Тематични изложби в библиотеката – отдел за
възрастни

Верижно четене
реди срещата с писателката на книгата "Приключенията на мотовете"
Радостина Николова в Детски
отдел на библиотеката проведохме
верижно четене с учениците от
третите класове на при СУ "Христо
Ботев", информира библиотекарката Стефка Капинчева.
Децата се запознаха с малките
пухкави мотове от книгата, къде
живеят, как променят своето
настроение и на кого се показват.
Дали обаче мотовете и Бобо ще
успеят да спасят хората и да им
напомнят за важните неща в живота или някой ще им попречи?
Всичко това те ще разберат от
увлекателната книжка, добави още
Капинчева.

П

Приказки за възрастни

Птицата Киви-Киви
тицата Киви-Киви
нямаше крила като
всички птици. Тя изглеждаше така като че
ли крилата й са пъхнати
в джобовете и затова
имаше независим вид. Още
когато беше в училище
учителят й правеше строга забележка:
- Я, извади крилата от
джобовете си!
Но тя не ги изваждаше
и лъжеше, че така й е подобре. Обаче всеки път й
намаляваха поведението.
Когато тя порасна срещ-

П

на Гугутката, която все й
предлагаше да летят, но
Кивито все отказваше и
лъжеше, че просто не му
се иска.
След това птицата постъпи на работа като
раздавач, обаче все закъсняваше с писмата, защото
не можеше да лети. И постоянно лъжеше. Че имало
буря, че я нападнали орли,
че дърветата били много
високи и все разни такива.
Уволниха я и тя работи
на много други места,
но все й се налагаше да

лъже, когато не може да
си свърши работата. И
така все лъжеше, лъжеше,
лъжеше и ходеше с независим вид с крила скрити
в джобовете.
Но вечер се прибираше
сама в къщи и в тишината
навеждаше глава. Защото не можеше да излъже
себе си.
Из ”Несериозните
Архимедовци”
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СЪПРУГАТА
Мег УОЛИЦЪР
началото на м. октомври у нас излезе
бестселърът на Мег
Уолицър „Съпругата”, чиято
екранизация е в програмата
на кино-литературния фестивал „Синелибри”! Защото
зад всеки велик мъж стои
една още по-велика жена.
„Съпругата“ (превод:
Надя Баева, 264 стр., цена:
16 лв.) разказва историята
на дългия и буреносен брак
между прочутия писател
Джо Касълман и съпругата
му Джоун. Той е от мъжете,
които владеят света, но
нямат никаква представа
как да се грижат за себе
си и за човека до себе си.
Джоун, която в продължение на 40 години е пренебрегвала собствените си

В

качества и умения, за да му
служи, внезапно решава да
сложи край. Съпругата“ е
мъдра и силно емоционална
история за онзи критичен
момент, в който съзираме
ироничната усмивка на
съдбата. Защото понякога
именно животът, за който
сме се борили и който сме
смятали, че искаме, е точно
това, от което трябва да
се откажем, за да продължим напред.
Мег Уолицър е родена
през 1959 г. в Бруклин, Ню
Йорк. Автор е на дванайсет романа, много от които са бестселъри на „Ню
Йорк Таймс” „Съпругата”
е сред най-амбициозните й
произведения до момента,

Откъс от „Съпругата”
на Мег Уолицър
мига, когато реших
да го напусна, онзи, в
който си казах „Стига
толкова“, се намирахме на
десет хиляди и петстотин
метра над земята, устремени напред, но създаващи
илюзия за неподвижност и
покой. Точно като брака
ни, бих могла да отбележа, но защо да съсипвам
всичко точно сега? Ето ни,
седнали в лукса на първа
класа, условно отделени от
тревогите; нямаше турбуленция и небето беше ясно,
а някъде сред нас като
нищо беше настанен някой
контролиращ полицай от
въздушния флот, дегизиран
като редови пътник, който
сигурно похапваше мазни
ядки от малко съдче или
беше напълно погълнат
от зомбиращата проза на
самолетното списание.
Питиетата бяха сервирани
още преди излитането и
седяхме, отпуснали глави
назад. Жени в униформи
разнасяха кошнички напред
и назад по пътеката като
някакви секси издокарани
Червени шапчици.
– Ще желаете ли бисквити, господин Касълман?
– попита го брюнетка и се
наведе към него с щипка за
сервиране в ръка, а когато
гърдите й се приплъзнаха
напред и после се отдръпнаха, забелязах как древният механизъм на възбудата
се задейства у него също
като острилка за моливи,
гледка, на която бях ставала свидетел хиляди пъти
през всички тези десетилетия. – Госпожо Касълман? –
попита после жената мен,
сетила се със закъснение,
но аз отказах. Не й исках
бисквитите, нито пък нещо
друго.
Бяхме се запътили към финала на брака ни, устремени
към момента, когато ще
изтръгна щепсела от контакта, ще обърна гръб на
мъжа, с когото бях живяла
година след година. Пътувахме за Хелзинки, Финландия,
място, за което никой не
мисли, освен ако не слуша
Сибелиус или не лежи върху
горещите и влажни решет-
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ки в сауната, или не яде
еленско месо. Бисквитите
бяха раздадени, напитките
разлети и навсякъде около
мен се бяха спуснали видеоекрани. Точно сега никой в
самолета не беше обсебен
от смъртта, за разлика
от по-рано, когато подвластни на травмата от
оглушителния рев, вонята
на гориво и далечния пищящ
хор на фуриите, обитаващи
двигателите, умовете на
всички натоварени в самолета – икономична и бизнес
класа и няколкото богоизбрани – се обединиха в едно
и вдигнаха тази машина във
въздуха също като публика,
призоваваща със силата на
съзнанието си лъжицата на
медиума да се огъне. Лъжицата, разбира се, се огъва
абсолютно всеки път, върхът й клюмва надолу като
натежалия цвят на лале. И
макар самолетите да не се
вдигат абсолютно всеки
път, този днес вечерта се
вдигна. Майките наизвадиха занимателни книжки и
малки найлонови пакетчета
„Чириус“ с фин прашец от
натрошена зърнена закуска
по дъното; бизнесмените
отвориха лаптопите си
и зачакаха трепкащите
екрани да се успокоят. Ако
беше на борда, контрольорът фантом похапваше
изтегнат на седалката си
и наместваше пистолета
си под заредената със
статично електричество
изкуствена материя на
одеялото, самолетът ни
се беше устремил нагоре,
за да увисне на желаната
височина, а аз най-накрая
реших, че ще напусна мъжа
си. Определено. Със сигурност. Сто процента. Трите
ни деца си бяха тръгнали,
тръгнали, тръгнали и нямаше да има промяна на решението, никакви отстъпки.
Изведнъж той насочи очи
към мен, вгледа се в лицето
ми и каза:
– Какво има? Изглеждаш
малко...
– Не. Няма нищо – отвърнах му. – Така или иначе,
нищо, което си струва да
обсъждаме сега.

а едноименният филм е
хипнотично преживяване
– апология на женствеността, саморефлексията
и вътрешното освобождение. Режисьор на лентата
е Бьорн Рунге, а в главните
роли блестят Глен Клоуз и
Джонатан Прайс.
Той прие отговора ми за
достатъчно задоволителен и насочи вниманието
си обратно към чинията
с бисквити с шоколадови
парченца, а тихото оригване го накара за миг да
издуе бузи също като жаба.
Беше трудно да обезпокоиш
този мъж, той притежаваше всичко, което беше
възможно да му дотрябва
някога.
Той беше Джоузеф Касълман, един от онези хора,
на които светът им е
в джоба. Знаете какъв
тип имам предвид: онези
рекламиращи сами себе
си гиганти сомнамбули,
които обхождат земята
и прегазват мъже, жени,
мебели, цели села. Защо да
ги е грижа? На тях всичко
им принадлежи, моретата
и планините, готовите да
кипнат вулкани, ромолящите реки. Съществуват
много разновидности на
този тип хора. Джо беше
вариантът литератор:
нисък, закръглен романист
с увиснало шкембе, който
почти никога не спеше,
обичаше да консумира меки
сирена, уиски и вино, използвани от него за преглъщане на таблетките,
които пречат на кръвните
му липиди да се сгъстят
като вчерашна мазнина в
тиган. Също така беше
възможно най-забавният
човек, когото познавах, не
умееше да се грижи било
за себе си, или за някого
друг и до голяма степен
бе почерпил стила си от
„Наръчник за лична хигиена

и етикет“ на Дилън Томас.
Седеше до мен на полет
702 на „Финеър“ и всеки
път щом брюнетката му
поднесеше нещо, той го
вземаше от нея – всяка
сладка, всяка печена ядка,
чифта порести чехли за
еднократна употреба и
изпускащата пара хавлиена
кърпа, навита на плътно
руло. Ако тази знойна жена,
раздаваща курабийки, се
беше разголила до кръста
и му беше предложила гърдата си, ако притиснеше
зърно към устата му с
непоколебимия авторитет
на предвождаща лигата за
подкрепа на кърмещите
жени „Ла Лече“, безспорно
би го поел.
Като правило мъжете,
които владеят света, са
сексуално хиперактивни,
макар и не задължително,
със съпругите си. През
шейсетте години двамата
с Джо скачахме във всяко
попаднало ни легло, понякога дори по време на затишие на коктейлни партита,
барикадирахме вратата на
нечия спалня и се мятахме
върху планината от палта.
Хората идваха и думкаха,
защото си искаха връхните
дрехи, а ние се кикотехме и
си шъткахме, докато се мъчехме да се закопчаем и да
се приведем във вид, преди
да ги пуснем да влязат.
Не сме преживявали подобно нещо от дълго време,
макар че ако ни погледнехте тук, в този самолет за
Финландия, бихте приели,
че сме удовлетворени, че
нощем още докосваме омекналото тяло на другия.
– Не искаш ли допълнителна възглавница? – попита ме той.
– Не, мразя ги тези кукленски възглавнички –
отговорих му. – О, и не
забравяй да си протегнеш
краката, както поръча доктор Кренц.
Бихте ни погледнали –
Джоан и Джо Касълман от
Уедърмил, Ню Йорк, понастоящем седящи на места
3А и 3В – и бихте разбрали
точно защо пътуваме за
Финландия. Може дори да ни
завидите – на него заради
цялата власт, натъпкана
здраво в масивното му и
отпуснато от заседнал
живот тяло, а на мен заради двайсет и четири
часовия ми достъп до него,
все едно че известният
и успял съпруг писател е
като универсален магазин
за съпругата си, място,
където тя по всяко време
може да получи голяма доза

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 52/19.10.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е издадена Заповед № РД-04-1236/15.10.2018 г.
на Кмета на Община Тутракан с която се разрешава
да се изработи проект: Подробен устройствен план /
ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен
имот с идентификатор 73496. 501. 914 от КККР на гр.
Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г.
на АГКК гр. София; в кв.154 от План за улична регулация
на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006
год. на Общински съвет гр.Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

изумителен интелект, духовитост и вълнение.
Хората обикновено ни
смятаха за „добра“ двойка
и предполагам, че някога,
преди много време, в епохата, когато пещерните
рисунки са били скицирани
по грубите стени на пещерата Ласко, когато земята
още не е била картографирана и всичко е изглеждало
изпълнено с надежда, това
би било истина. Но прекалено бързо се прехвърлихме
от блясъка и блаженството, присъщи на всяка млада
двойка, към зеленикавото
тресавище на „по-нататъшния живот“, както му
казват тактично. Макар
сега да съм на шейсет и четири и кажи-речи толкова
невидима за мъжете, колкото облак прашинки във
въздуха, някога бях стройна
блондинка с големи гърди и
известен свян, който привлече Джо към мен като
някое хипнотизирано пиле.
Не се лаская; Джо винаги
са го привличали жените,
всичките им типове, още
от 1930 година, когато е
пристигнал в света през
родилния канал на майка
си. Лорна Касълман, свекървата с наднормено тегло,
която никога не бях познавала, била сантиментално
поетична и обсебваща
особа, която обичала сина
си като вманиачена любовница. (От друга страна,
някои от мъжете, които
владеят света, са били
пренебрегвани през детството им – оставени без
сандвичи за обяд в мрачни
училищни дворове.)
Обичала го не само Лорна,
но и двете й сестри, съжителствали в бруклинския
им апартамент с тях, и
още Мимс, бабата на Джо,
жена с конструкция на
табуретка, чиято претенция за слава почивала на

умението й да приготвя
„жестоко вкусно говеждо
на фурна“. Баща му Мартин, постоянно въздишащ и
неоправен човек, умрял от
инфаркт в магазина си за
обувки, когато Джо бил на
седем, и го оставил в плен
на тази чудата женска
цивилизация.
Съобщили му за кончината на баща му по много
типичен за тях начин. Джо
се прибрал от училище,
заварил апартамента отключен и си влязъл. У дома
нямало никого, което било
необичайно за домакинство, неизменно обитавано
от една или друга жена,
сновяща в приведена поза
като вечно зает горски дух.
Джо седнал до кухненската
маса и изял следобедната си закуска, състояща
се от жълт пандишпанен
сладкиш, по разсеяния и
отнесен начин, по който
го правят децата, а по
брадичката и устните му
останали полепнали трохи.
Скоро вратата на апартамента се отворила със
замах и жените се изсипали вътре. Джо дочул плач,
шумно секнене, а после те
се появили в кухнята и се
скупчили около масата.
Лицата им били подпухнали, очите зачервени, а
грижливо фризираните им
коси разрошени. Ясно му
било, че се е случило нещо
извънредно, и у него се надигнало вълнуващо усещане
за драма, почти приятно в
началото, макар че това
бързо се променило.
Лорна Касълман коленичила пред стола на сина си,
все едно с намерение да
прави предложение за брак.
– О, моето смело малко
момченце – произнесла с
дрезгав шепот, като заедно с това избръсквала
трохите от устните му.
– Сега сме само ние.

"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, 10:30,
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 и 18:00 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 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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ХОБИ
СМЯХ

ȿɞɢɧ ɫɟ ɜɴɪɧɚɥ ɨɬ ɩɥɚɜɚɧɟɜɥɹɡɴɥɜɤɴɳɢɢɳɨɞɚ
ɜɢɞɢɛɟɛɟ
Ⱥɜɟɠɟɧɚɤɜɨɟɬɜɚɛɟɛɟ"
Ɇɟɧɦɟɧɹɦɚɦɟɫɟɰɚɩɴɤ
ɬɢɛɟɛɟ
 Ɍɢ ɤɴɜ ɫɢ ɛɟ"  ɪɟɤɥɚ
ɠɟɧɚɦɭ
 Ɇɢ ɤɴɜ  ɦɨɪɹɤ  ɪɟɤɴɥ
ɨɧɹ
 Ɇɢ ɤDɬC ɫɢ ɦɨɪɹɤ ɤɨ ɫɚ
ɩɪɚɣɲɧɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤ
 ȼɴɜ ɜɚɲɢɹ ɮɢɬɧɟɫ ɤɥɭɛ
ɢɦɚɬɟɥɢɫɨɥɚɪɢɭɦ"
Ⱦɚɧɨɟɫɚɦɨɡɚɱɥɟɧɨɜɟ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɜɢɧɨɚɡɬɴɪɫɹ
ɡɚɰɹɥɨɬɹɥɨ
ȼɛɚɪɚ
Ʉɚɠɟɬɟɝɨɫɩɨɞɢɧɟ"
ȾɠɚɤȾɚɧɢɟɥɫ
ȾɚɮɢɧɤɚɨɬȻɪɟɡɧɢɤɩɪɢɹɬɧɨɦɢɟ
ȿɜɪɟɣɫɤɚɛɚɛɚɫɟɯɜɚɧɚɥɚ
ɧɚɛɚɫɫɜɧɭɤɚɫɢɱɟɬɨɣɧɹɦɚ
ɞɚɦɨɠɟɞɚɢɡɹɞɟɤɸɮɬɟɬɚ
Ⱥɤɨɡɚɝɭɛɢɳɟɩɨɱɢɫɬɢɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɂ ɟɬɨ ɜɧɭɤɴɬ ɞɨɹɠɞɚ 
ɬɨɬɨɤɸɮɬɟɚɬɨɜɱɢɧɢɹɬɚ
ɧɹɦɚ Ɍɨɜɚ ɟ ɜɫɢɱɤɨ ɤɨɟɬɨ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɡɧɚɟ ɡɚ ɫɴɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚɞɨɝɨɜɨɪɢ

Ƚɧɞɢɪɟɤɬɨɪɢɫɤɚɦɞɚɜɢ
ɩɨɦɨɥɹ ɚɤɨ ɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɞɚ
ɦɢɨɫɬɚɜɢɬɟɤɥɸɱɚɨɬɬɪɟɡɨɪɚ
Ʌɟɥɶɨɉɟɧɤɟɬɢɧɟɳɨɧɟ
ɫɢɞɨɛɪɟɄɚɤɬɚɤɚɳɟɬɢɨɫɬɚɜɹɤɥɸɱɚɨɬɬɪɟɡɨɪɚ"
Ⱥɦɢɞɨɛɪɟɓɨɦɧɟɦɨɠɟ±
ɧɟɦɨɠɟɈɛɚɱɟɞɚɡɧɚɟɬɟɱɟ
ɜɟɱɟɦɢɩɢɫɧɚɞɚɨɬɤɥɸɱɜɚɦ
ɫ ɤɥɚɦɟɪ ɡɚ ɞɚ ɢɡɦɢɹ ɩɨɞɚ
ɜɴɬɪɟ
ɋɪɟɳɚɬ ɫɟ ɇɚɧɟ ɢ ȼɭɬɟ
ɡɚɩɪɢɤɚɡɜɚɥɢɫɟɢɇɚɧɟɩɢɬɚ
ȼɭɬɟɤDɤɜɨɪɚɛɨɬɢ
ɇɚɭɱɟɧɪɚɛɨɬɧɢɤ
ȿɤɜɨɟɬɨɜɚɧɚɭɱɟɧɪɚɛɨɬɧɢɤ"ɩɢɬɚɇɚɧɟ
 Ƚɥɟɣ ɫɟɝɚ ɩɪɚɜɢɦ ɪɚɡɧɢ
ɨɩɢɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɚɦɟɢɩɪɨɬɨɤɨɥɢɪɚɦɟɌɚɡɧɚɱɢɮɚɧɚɯɦɟ ɟɞɧɚ ɫɬɨɧɨɠɤɚ ɨɬɤɢɧɟɦ
ɢɟɞɢɧɢɹɤɪɚɤɢɪɟɱɟɦɈɞɢ
ɦɚɈɧɚɨɞɢɂɧɢɟɩɢɲɟɦɭ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɈɧɚɨɞɢɉɨɫɥɟ
ɨɬɤɢɧɟɦɨɳɟɟɞɢɧɤɪɚɤɩɚɤɣ
ɪɟɱɟɦ Ⱥ ɨɞɢ ɦɚ Ɉɧɚ ɩɚɤ
ɨɞɢɢɧɢɟɩɢɲɟɦɭɩɪɨɬɨɤɨɥɨ
Ɉɧɚɩɚɤɨɞɢɂɬɚɤɚɞɨɞɟɣ
ɨɬɤɢɧɟɦɫɢɬɟɤɪɚɤɚȼɢɤɚɦɟɣ
Ⱥɨɞɢɦɚɚɨɧɚɧɢɦɪɴɞɚ
ɧɢɲɚɜɚɂɧɢɟɩɢɲɟɦɭɩɪɨɬɨɤɨɥɨɈɧɚɨɝɥɭɲɟ

 ɐɹɥ ɦɟɫɟɰ ɦɢ ɩɢɥɢɲ ɧɚ
ɝɥɚɜɚɬɚ ɡɚ ɨɛɭɜɤɢ ɤɚɬɨ ɧɚ
Ʉɪɚɹɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɹ ɞɟɧ ɜ ȼɚɧɱɟɬɨȼɡɟɯɬɢɝɢɳɨɧɟɝɢ
ɝɨɥɹɦɚɬɴɪɝɨɜɫɤɚɛɚɧɤɚɑɢɫ- ɧɨɫɢɲɫɟɝɚ"
ɬɚɱɤɚɬɚɩɥɚɯɨɱɭɤɚɧɚɜɪɚɬɚɬɚ
ɓɨɬɨȼɚɧɱɟɬɨɢɦɚɫɴɳɢɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɬɟ

Забавна астрология
Да се ухапе
Скорпион...
Е, какво дами и господа
- навлязохме в една от наймистичните зодии - Скорпион.
Ето го на хоризонта - умен,
властен, буен, хитър и какво
ли още не. Какво? Вижда ви се като вампир, който ще
ви ухапе ли? Да, има нещо такова.
Скорпионът има необикновена и завладяваща енергия. Той подчинява себеподобните си. Загадка е за тях,
мистерия и енигма. Затова и е интересен. Всеки иска
да бъде ухапан от него. Захапката му носи страстна,
тъмна, влудяваща любов. Той съблазнява по интересен и неповторим начин. Никой не може да устои на
силната му харизма и очарование.
Скорпионът може да се каже, че е едно камикадзе.
Той минава отвъд световете, без да му пука. Негов
символ е фениксът, нали разбирате защо. Думи като
„болка”, „страдание” са такива, от които му капе
мед в устата.
Скорпионът е страшен, нали? И все пак умирате от
желание да ви ухапе.
Астрологът

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

Продавам
5 бр. автомобилни гуми - 13 цола,
летни, в комплект с джанти,
много запазени.
GSM: 0898 628 378

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова

СУДОКУ

25 - 31.10.2018 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Тутраканци - световна сила
в канадската борба
вен шампион за шеста поредна година! В категория
до 90 кг той е безапелационен победител на лява и
на дясна ръка и щастливо
вдигна купите.
В категория до 80 кг
Божидар Симеонов е световен шампион на дясна
ръка и трети на лява
ръка.
Димитрина Петрова при
жените в категория 55 кг
е световна шампионка на
дясна ръка и със сребро
на лява.
При юношите Елбин
Ферад в категория 80+ кг
вдигна световната купа
на дясна ръка.
В световното първенство участваха над 1500
състезатели от 51 страни в различни категории
и възрасти.

а пореден път тутраканската школа по
канадска борба показа своите възможности
на авторитетно състезание. От 13 до 20 октомври в турския курортен център Анталия се
проведе 40-то юбилейно
световно първенство по
канадска борба, в което
българският национален
отбор се представи достойно. В неговия състав
бяха включени няколко
състезатели от Тутракан, които и този път не
пропуснаха да завоюват
световните титли в своите категории.
Сашо Андреев е свето-

З

димитровденска въпросителница

Мамо,прочети
ƳǋǌǅƳƽǌ

вана се в капан мишлето най-крадливо, найпроклето, дето майка им
нервира, че в килера се навира
и се пъха под леглото. Свърши
вече, край на злото! Радост е това
за мама, за децата - по-голяма.
„Марш!“ - отвориха капака. Мишката това и чака, в гащите на Петер
дращи! Кучетата: „Хайде, наш`те!"
Дебне Цоп откъм краката, а пък
Цап откъм яката. Леле, тая мишка
хапе: зъб заби в носа на Цапи!
Цоп - опашка миша „Ръф!“ Мишка
- „Ръф!“ ухо до кръв. Ще мъстят
за тоз позор - погват я в съседен
двор. Госпожата работлива тъкмо
в лампа газ налива. Писва, сякаш
не лалето й разкъсват, а сърцето.
По градинската алейка хуква с

Х

газената лейка. Под опашката на
двете сипва газ, но не да свети, а
на псетата да пари с миризливите
си пари.
Но газта й двойно пали буйствата на всяко пале. При такава
тъжна гледка разорената съседка
вече никак не изтрайва, щото
свят й се замайва. „Ох!“ - извика,
хвърли лейка
и припадна. Где линейка? Паул
с Петер гарги зяпат ту на изток, ту
на запад - чуждата беда не може
никак да ги разтревожи. „Хе-хехе, каква досада, но не аз, аз друг
припада.
Скитник с дрехи в жалък вид, с
нос извит, с бастун извит, с физиономия лукава, явно и с душа такава и с обувки разкривени (ох, не

сме таквиз, блазе
ни!), кой ли вятър
за беля в тоя край
го запиля? Псетата
такъв не траят и
се втурват да го
лаят. Той върти
се, дърпа, рипа, не
опазва свойта дрипа. Всичко скрито
под балтона вече е открита зона.
Втора кучешка атака той не иска
да дочака: лапа капа, с туй веднага
смайва псетата и бяга заднишката
като рак, само че четирикрак.
Майката се появява, за да види що
за врява. Точно в същата минута
скитникът й сяда в скута. Тича
също и бащата. „Ще ви дам на
съдията - нагло дрипльото го пла-

ши, тия кучета са ваши!" Смъдва
го от яд стомаха, но му плаща да
се маха. Гледа той децата строго,
ала много строго, МНОГО, та дано
изпитат срам от това и то голям!
А пък те изпитват скука
от родителска поука. Оня пуши:
"Да, досада, но така им се и пада!“
Следва продължение...
„Цоп и Цап”, Вилхелм Буш
Мамчето

1. Къде е роден Свети Димитър?
а/ Солун
б/ София
в/ Скопие
2. Какъв е бил бащата на Свети Димитър?
а/ градоначалник
б/ лекар
в/ учител
3. На какво е символ Свети Димитър?
а/ на вярата
б/ на мъченичеството
в/ на упоритостта
4. Какъв кон язди Свети Димитър?
а/ бял
б/ черен
в/ червен
5. Кой император го хвърля в тъмница заради
вярата му?
а/ Василий
б/ Нерон
в/ Галерий
6. На какво е посланик Свети Димитър?
а/ на лятото
б/ на пролетта
в/ на зимата
7. Какво е „полазник”, който идва на Димитровден?
а/ гъсеница
б/ първи гост за деня
в/ черен мъж
8. Какво не се прави по Димитровден?
а/ не се яде
б/ не се пие
в/ не се рони царевица
9. Кога ще има много пчели?
а/ ако има пълнолуние по Димитровден
б/ ако има слънчево затъмнение по Димитровден
в/ ако вали сняг по Димитровден
10. Какво се яде на Димитровден?
а/ печена тиква
б/ сърми
в/ торта
Отговори от миналия брой: 1. Б; 2. А; 3. А;
4. А; 5. А; 6. А; 7. В; 8. В; 9. А;

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 октомври - Вилияна БЪЧВАРОВА, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 октомври - Маринела ИВАНОВА, Ст.спец. "АФО",
Кметство Черногор, община Главиница
29 октомври - Сезен ФУЧИДЖИ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 октомври - Бекир ИЗЕТ, Общински съветник от

ДПС, Общински съвет-Тутракан
30 октомври - Анка ХРИСТОВА, Домакин клуб, Община
Тутракан
26 октомври - Св.Димитър Солунски - Димитровден - Димитър, Димитрина, Димитрия, Деметра, Дима, Димо, Димка,
Димчо, Димана, Митко, Митра, Митка, Митрана, Мита,
Диян, Дияна, Диан, Дианa.

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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