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Бюджетът е приет,
Синя зона може и да има/няма,
ще има конкурс за
управител на МБАЛ-Тутракан

Цена 0.70 лв.

Уважаеми Дами
и Господа,
Имаме удоволствието
да Ви поканим на Литературно-музикална вечер,
посветена на 120 годишнината от рождението на
поетесата Пенка Цанева
- Бленика, родом от гр.
Тутракан. Събитието се
организира от НЧ „Н.Й.
Вапцаров-1873”, гр. Тутракан със съдействието
Исторически музей - Тутракан и Клуба на местните литературни творци
при читалището.
Програма:
- Кратко представяне
на живота и творчеството на Бленика;
- Представяне на нейни
произведения;
- Музикални изпълнения;
- Коктейл.

Заповядайте
на 08.02.2019 г.
/петък/, от 17:30 ч.,
Читалище,
голяма зала /ет. 3/

Тутракан в живота и творчеството на Бленика
Н

на стр. 2

Внимание!

е може да се очертае
душевността и творчеството на Бленика,
без тяхната дълбока връзка
с атмосферата на нейния
роден край - Добруджа, Дунава и Тутракан. Родното
място, където си погледнал
за пръв път света с чистите очи на детето, оставя
своите следи в съзнанието
и сърцето на всеки човек.
Но, когато насила си изтръгнат от него, тези следи придобиват особена носталгична сила. Трагичните
криволици на българската
история изтръгват Бленика
от родния й град на 14-годишна възраст. Грубо сла-

гат край на щастливото й
детство в него. И с това
опоетизират носталгично
детските й спомени за
Тутракан като за някакво
изгубено приказно царство.
Могъщото течение на Дунава, добруджанската шир
и уютът на родния град за
майка ми бяха нещо повече
от спомен. Техният образ и
атмосфера бяха влезли в душевността й, в светоотношението й, в представите
й за доброто и красивото.
Влизат като специфичен
мотив и сред най-съкровените теми на творчеството й. От дунавския пейзаж
на стр. 6

Полицията не иска пари от
гражданите за изпълнение Предстои приемане на
на служебните си задачи! Бюджет 2019 на община Главиница
П
На 9 февруари От Старо село стартира
Винария
З
Проф. Милена ЦАНЕВА

На 11 февруари

овече от 60 000 лева
и значително количество златни накити
са щетите от две телефонни измами от началото
на седмицата в Силистра.
Само ден след като 64-годишна жена даде на престъпниците над 20 000 лева,
част, от които занесе с
личния си автомобил между
Бяла и Плевен, друга възрастна силистренка стана
жертва на измамниците и
на стр. 3

на стр. 3

а трета поредна година Сдружение "Старо
село - живот и традиции" организира Винария или
конкурс за домашно вино по
повод предстоящия празник
Трифон Зарезан. Квалитетни
майстори от Старо село ще
имат възможност да участват
и в трите категории на любо-

питното събитие - бяло, розе
и червено вино.
Конкурсът ще се състои
в залата на Пенсионерския
клуб. Ще има много изненади, категорични са организаторите: от миналогодишния

победител във Винария Александър Добрев - агне,
от "Младенова изба" - буре
вино, а хубавата музика ще
е от Анатоли Якимов.
Началото е от 11:00 ч. в
събота, 9 февруари.

регион
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НОВИНИ
ХРАМОВ ПРАЗНИК НА ЦЪРКВАТА В С.ВАРНЕНЦИ
На 10 февруари православната църква "Св.Харалампий" в тутраканското село Варненци ще от отбележи
своя храмов празник. В деня на светеца, литургия
ще отслужи Н.В.Пр. Русенският митрополит Наум в
съслужие със свещеници от епархията.
По традиция, в църквата се освещава медът на
местните пчелари, тъй като св.Харалампий е техен
закрилник.
ФАЛШИВИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ИМЕТО НА
"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ"
„Български пощи“ ЕАД уведомява, че се разпращат
фалшиви MMS от името на дружеството. В съобщенията фигурира логото на „Български пощи“ ЕАД.
Текстът гласи, че дружеството провежда томбола и
всяка сряда раздава 10 смартфона на печелившите, а
за участие в томболата получателят на съобщението
трябва да предостави лични данни от дебитна или
кредитна карта.
„Български пощи“ ЕАД обръща внимание, че не
провежда томбола, не раздава награди и при никакви
поводи не изисква лични данни от дебитна или кредитна карта.
ДЕКЛАРАЦИИТЕ С БАРКОД САМИ СМЯТАТ
ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК
Годишната декларация за облагане на доходите с
баркод вече е публикувана на интернет страницата
на НАП – www.nap.bg. Формулярът с баркод изчислява
автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни
вноски, ползваните облекчения, напомнят от НАП.
Електронната декларация трябва да се изтегли на
компютър от интернет страницата на Агенцията –
www.nap.bg и да се попълни „офлайн“. Подаването на
декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки,
тъй като дължимият данък се изчислява автоматично
след попълване на приложенията за различните видове
доход.
От НАП напомнят също, че изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване
на надвнесен данък. Това е така, защото не се налага
допълнителното обработване и попълване на данните
от тези декларации ръчно, тъй като информацията
директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода. Подаването на декларацията с баркод
става чрез изпращане по пощата или на място в някои
пощенски станции, където директно ще бъде издаден
входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично
в офис на НАП.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април
2019 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен
и дължимият данък за довнасяне.
КРИМИНАЛЕ
Тутракански огнеборци са почистили пътното
платно по ул. „Белмекен“ в града от разлив на петролни продукти вследствие на пътнотранспортно
произшествие, станало на 1 февруари около 20:00 часа.

ЕНЕРГО-ПРО изпраща електронно
известие на 60% от клиентите с
просрочени задължения
рез 2018 г. компанията е
напомнила на общо 528
000 клиенти за забавено
плащане на сметки за ток чрез
SMS или имейл съобщение.
С 9 % се е увеличил през изминалата 2018 г. делът на клиентите, уведомени от ЕНЕРГОПРО за просрочени задължения
със SMS или имейл съобщение.
Клиентите предпочитат този
начин на уведомяване като
по-ефективен за комуникация,
вместо изпращането на писмо
на адрес за кореспонденция.
Така те бързо и удобно биват
информирани за закъсняло
плащане и могат своевременно
да реагират, в случай че са се
забавили или са пропуснали да
платят сметките си в срок.
Услугата „Уведомяване за
просрочени задължения“ чрез
SMS или имейл е напълно безплатна и цели да предотврати
прекъсване на електрозахранването и последващо заплащане
на такса за повторно включване.
Всеки, който желае да получава известия чрез SMS или
имейл, може да актуализира
клиентските си данни за връз-

П

ка с ЕНЕРГО-ПРО на интернет
адрес https://update.energo-pro.
bg/, достъпен и чрез банер на
началната интернет страница на
компанията.
Също от началната страница
клиентите имат възможността
да направят онлайн справка за консумираната от тях
електроенергия за три години
назад. Проверката е възможна
посредством специално създадения за целта портал за
битови клиенти на компанията
https://portal.energo-pro-sales.
bg/. Необходимо е да се въведе
единствено индивидуалния
клиентски номер, както и номер
на фактура от последните 12
месеца. Графика с данни дава
справка по месеци за плащани
суми или консумирана електроенергия за избран едногодишен
период в рамките на последните
три години.
За повече информация относно актуализацията на данни
клиентите могат са се обръщат
на денонощната телефонна
линия на ЕНЕРГО-ПРО 0700 800
61 или на имейл адрес service@
“ТГ”
energo-pro.bg.
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Бюджетът е приет, Синя зона
може и да има/няма, ще има
конкурс за управител на МБАЛ-Тутракан

"Ще направим всичко възможно този бюджет да бъде
изпълнен. Благодаря Ви, че
през тези четири години от
мандата приемахме бюджети, които бяха в полза на
всички граждани на община
Тутракан" - обърна се към
общинските съветници кметът
д-р Димитър Стефанов след
приемането на Бюджет 2019
на проведената в последния
ден на м.януари сесия на
местния парламент.
Както вече информирахме в
миналия брой, в приходната и
разходната си част, бюджетът
е в размер на 14 136 475 лв.
Общата субсидия за делегираните дейности е 6 953 573
лв., а собствените приходи - 3
031 695 лв. Изравнителната
субсидия за подпомагане
на дейностите с общински
характер е 1 308 400 лв., целева субсидия за капиталови
разходи е в размер на 485 500
лв., а преходният остатък от
2018 г. е 2 006 993 лв.
В останалата част от заседанието бе приет отчет за дейността на Общински съветТутракан за второто полугодие
на 2018 г. направен от неговия
председател Данаил Николов.
Проведени са 6 редовни и 1
извънредно заседания. Приети са 94 решения.
Преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет са свързани с
придобиването, управлението
и разпореждане с общинско
имущество: отдаване под
наем на обекти общинска
собственост, продажби на
общински имоти, много кратно допълване на Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост. Относителният
дял на решенията свързани
с общинската собственост
е 45 % от общия брой взети
решения за отчетения период.
Общинският съвет е делегирал правомощия на кмета
на общината за издаване на
Запис на заповед в полза на
МРРБ, приети са решения за

поемане на общински дълг за
осигуряване на финансиране
за изпълнение на три проекта
и др.
Преди всяка сесия на Общинския съвет са заседавали
трите Постоянни комисии,
като за своите решения докладват по време на сесията.
Съветниците приеха отчет
за дейността през миналата
година на Местната комисия
за борба срещу противообществените прояви на малолетнине и непълнолетните, а
зам.-председателят на местния парламент - Димо Денчев,
поздрави за добрата работа
членовете на МКБППМН.
Със свое решение Общинският съвет упълномощи кмета на община Тутракан да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ „Земедeлие” в размер на
73 613,00 лв. за обезпечаване
на 50% от заявения размер на
авансово плащане за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие" от
МИГ "Тутракан - Сливо поле".
Предвид възникнали несъответствия между първоначалните срокове за изпълнение на проект „Енергийна
ефек тивност в многофамилни жилищни и сгради в
гр.Тутракан”, изискванията
на Оперативната програма и
заложения времеви диапазон
за разплащане се налага
отмяна на решение № 622 по
Протокол № 44 от 26.07.2017
г., което беше направено и
прието ново решение като се
коригира максималният размер на дълга от 286 000.00
лв. на 869 822, 54 лв.
Приета е Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне
размера на местните данъци
на територията на община
Тутракан, с които се определя
годишния размер на данъка
върху превозните средства за
леки автомобили с техническа
допустима максимална маса

не повече от 3,5 т.
Съветниците утвърдиха
списък на общинските жилища
за 2019 г., както и Годишна
програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост.
По време на заседанието бе
разгледана и докладната записка на общинския съветник
Нехат Кантаров за вземане на
решение за организация на
движението на територията на
гр.Тутракан до въвеждането
в изпълнение на Наредба за
организация на движението
при кратковременно платено
паркиране - "Синя зона". Тази
Наредба е приета още през
2011 г. по време на мандата на
предходния кмет, но досега не
е влязла в изпълнение.
Поводът за предложението
е изпълнението на Наредбата
от страна на правоохранителните органи през последните
седмици по главната улица
"Трансмариска", където в
частта, в която са разположени много общински институ-

месечния абонамент.
" Н е
с а м о
п о
ул."Трансмариска", а в целия град има нужда от организация на движението,
което административно не е
урегулирано" - смята общинският съветник д-р Любомир
Бойчев.
На заседанието присъства
и началникът на РУ "Полиция"
Даниел Костадинов, който
също потвърди, че има нужда
от реорганизация на пътното
движение в града.
В крайна сметка, Общинският съвет прие решение, с
което възлага на кмета на Община Тутракан да организира
изпълнението на Наредба
за организация на движението при кратковременно
платено паркиране - "Синя
зона" изменена с Решение
№99/16.10.2017 Г. на Административен съд Силистра в
срок от 3 месеца, считано от
датата на влизане в сила на
решението. А до окончателното изпълнение на решението,

ции и банки, е забранено спирането и паркирането на МПС
по улицата и тротоарите. Това
затруднява гражданите, които
имат да свършат бърза работа
в горецитираните институции,
включително и живеещите по
тази улица, и те са направили
подписка с искане ситуацията
да бъде променена. Нагласата на обществото като цяло е
против платената Синя зона.
В хода на дебата зам.-председателя Димо Денчев предложи да се разреши паркирането само от дясно в посока
Общината.
Според общинския съветник
Нехат Кантаров трябва да
се спазва Наредбата, да се
въведе "Синя Зона", тъй като
по този начин ще се открият
нови работни места и ще има
приходи в общинската хазна
от таксата за престоя или

Общинският съвет възложи на
кмета да предприеме мерки с
цел намаляване на ограниченията за спиране, паркиране
и престой за участъците от
Наредбата.
И още едно важно решение
бе прието - за провеждане на
конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ-Тутракан,
тъй като сегашният управител
д-р Недка Цветкова е изпълняващ длъжността поради
неизбирането на управител
при последния конкурс.
В края на заседанието Димитрина Рашева, председател на Клуба на литературните творци представи
пред съветниците идеята
за издаване на Алманах с
творби на местни творци и
необходимостта от тяхната
финансова подкрепа.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 4 февруари 2019 г.
1 оператор, производствена линия – средно образование, 7-часов работен ден, двусменен режим на работа
1 оператор, производствена линия – основно образование
1 машинен оператор – основно образование
1 помощник в магазин – средно образование, 4-часов

работен ден
***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.

регион
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Община Главиница организира Полицията не иска пари от
посещение на Международно изложение гражданите за изпълнение
„Пчеларство -Плевен 2019” на служебните си задачи!
П
Внимание!

о повод Празника на
пчеларите, Община
Главиница организира
безплатно пътуване на
9 февруари /събота/ до
гр.Плевен и обратно, за посещение на Международното изложение „Пчеларство
-Плевен 2019”. Пътуването
е безплатно, а изложението
е без входна такса.
На изложението ще бъдат представени пчеларски
инвентар, специализирани
платформи и фургони, восъчни основи, микролаборатории за окачествяване,
ветеринарни препарати,
лицензирани производители
на майки и отводки, опаковки и етикети, специализирана литература, пчелни
продукти и козметика и др.

Срокът за записване на
желаещите да пътуват е
до 12:00 часа на 08.02.2019
г. /петък/ в отдел "Общинска собственост" на Общинска администрация - гр.

Главиница, ет. 4 или на тел.
08636 2128
Часът на тръгване е
7:00 часа, а мястото на
събиране - пред сградата
на Община Главиница. “ТГ”

На 11 февруари

Предстои приемане на Бюджет 2019
на община Главиница
М

акрорамката на
бюджета на Община Главиница за
2019 г. да бъде в размер
на 11 418 840 лв., при
одобрен бюджет за 2018
г. - 10 507 976 лв. е предложението в докладната
записка на кмета Неждет
Джевдет до общинските
съветници на Главиница, които ще проведат
редовно заседание на 11
февруари (понеделник) от
13:00 ч.
Основна цел на Бюджет’2019 е запазване на
финансовата стабилност
на общината и недопускане на рискове. През 2019
г. утвърдените със Закона за държавен бюджет
средства за финансиране
на Общините като цяло
се увеличават спрямо
миналата година. Увеличението се дължи на
по-високите стандарти
във всички делегирани
дейности, увеличени са
средствата за зимно под-

държане и снегопочистване на общински пътища и
средствата за капиталови разходи.
В приходната част на
бюджетната рамка са
отразени постъпления от
централния бюджет, очаквани приходи от местни
данъци, такси и цени на
услугите и преходните
остатъци от 2018 г.
Размерът на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет
и бюджета на Община
Главиница за 2019 година
под формата на субсидии
по Механизъм за определяне на субсидиите за
общините от централния
бюджет е 6 923 071 лв.,
с 802 573 лв. повече от
2018 г.
В приходната част на
бюджета е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, прогноза
за постъпленията от
местни такси, операции
с общинско имущество,

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

глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и
бюджетните взаимоотношения между централния
бюджет и бюджета на
общината за 2019 г. През
настоящата година се запазват данъчните ставки
за общинските данъчни
приходи - патентен данък,
данък недвижими имоти,
данък при придобиване на
имущество по дарение и
възмезден начин и туристическия данък. Изменен
е размерът на данъка
върху превозните средства в частта за леките
автомобили и за товарни
автомобили до 3,5 т.
Планираните приходи са
на база анализ на изпълнението през 2018 година,
очакваните приходи от
просрочия и действащите
към момента размери на
данъци, такси и цени на
услуги съгласно действащите наредби.
При формиране на разхода на дейностите с

от стр. 1 място пари и ценности.
Най-уязвими са хората от
се раздели с 40 000 лева третата възраст. Затова
и златни бижута, които полицията отново апелира:
остави до електрически Поговорете с възрастните
стълб на улицата.
си близки за съществуваИ двете измами са из- щата опасност. Обяснете
вършени по най-популярния какви са възможните сценапоследък сценарий, свър- нарии и ги посъветвайте
зан с участие в полицейска никога да не дават пари на
акция за залавяне на теле- непознати.
фонни измамници. ЖертвиЗапомнете: полицията не
те биват въвеждани в за- иска пари от гражданите
блуждение след телефонно за изпълнение на служебобаждане от мъж, който ните си задачи. Затова не
се представя за полицейски хвърляйте пари и ценности
служител. Доверявайки се през балкона, вярвайки, че
на чутото по телефона, оказвате съдействие на
дават съгласие за оказване служителите на реда.
на съдействие на органите
Не се доверявайте на
на реда и стриктно изпъл- хора, които не познавате.
няват получените указания Не предоставяйте лични
– да хвърлят от балкона или данни и данни за свои близки
да оставят на определено по телефона.
държавен характер са
разчетени средства от
централния бюджет –
обща допълваща субсидия
и преходния остатък от
2018 г., а при дейностите с общински характер,
разходите са разчетени
съобразно размера на очакваните постъпления
от собствени приходи,
общата изравнителна
субсидия, предоставена
от централния бюджет
за подпомагане на тези
дейности и преходния остатък от 2018 г.
Разходът за функция Образование е 3 504 139 лв.,
в т.ч. по Единни разходни
стандарти за 2019 г. - 3
309 787 лв., което е с 464
221 лв. повече от 2018 г.
и преходен остатък от
194 352 лв.
За функция „Социално
осигуряване, подпомагане
и грижи“ са определени
549 578 лв., което с 61
388 лв. повече от миналата година. Те са за
Дневен център за деца
и/или пълнолетни лица
с увреждания в с.Сокол,
Защитено жилище за лица
с психични разстройства
в гр.Главиница, Център
за настаняване от семе-
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ен тип за деца/младежи
без увреждания в с.Малък
Преславец, Център за
настаняване от семеен
тип за пълнолетни лица с
умствена изостаналост
в гр.Главиница и Месечна
помощ на ученик в ЦНСТ
за деца и младежи без
увреждания.
През 2019 г. Общината
разчита средства за капиталови разходи, основно
насочени към ремонт на
улична мрежа и подобряване на инфраструктурата
в общината.
Инвестиционната програма на община Главиница за 2019 г. е в размер

В случай на съмнително
обаждане или опит за телефонна измама, незабавно
подайте сигнал на тел.112
или се свържете с дежурния
в ОДМВР-Силистра на тел.
(086) 886 323.
на 2 231 784 лв.
Освен Бюджет 2019, в
дневния ред на заседанието са включени още
две докладни записки отнасящи се до разпоредителна сделка с имот
общинска собственост,
както и кандидатстване
по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.0
“Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с
увреждания - Компонент
2” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Калина ГРЪНЧАРОВА

"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.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 2/04.02.2019 год.

№ 3/04.02.2019 год.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед №РД-04-200/31.01.2019 г. на Кмета на
Община Тутракан е дадено разрешение на собственика на имотите да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План
за регулация /ПР/ в обхват на урегулирани поземлени
имоти - УПИ II - „За Комплексно застрояване” и УПИ
ХVII -„За Базар” в кв.49 от План за улична регулация
на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006
год. на Общински съвет гр.Тутракан; поземлени имоти
с идентификатори 73496.501.2761, 73496.501.3661 и
73496.501.3662 по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр. София.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед №РД-04-201/31.01.2019 г. на Кмета на
Община Тутракан е дадено разрешение да се възложи
изработване на проект: Изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхват на
урегулирани поземлени имоти - УПИ ХХIХ - „За производствени нужди” и УПИ ХLIХ - „За производствени нужди”
в кв.75 от План за улична регулация на гр.Тутракан,
одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински
съвет гр.Тутракан поземлен имот с идентификатор
73496.501.3866 по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр.София на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” - АД гр.Русе, собственик
на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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 - 7:30 (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 - 23:10, 01:00, 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

общество
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Пролетни празници и обичаи
всичко за здраве, а също и
за плодовитост. Вярва се,
че който носи мартеница,
ще бъде здрав през годината и няма да го хапят бълхи.
На животните и плодните
дръвчета се връзват мартеници, за да раждат. Мартеницата се носи девет
дни или през целия март,
но най-често до като се
види щъркел, лястовица или
жерав. Тогава се свалят и
се слага под камък. По рядко се среща хвърлянето на
мартеницата в река - "да
отиде злото като по вода"
/Кайнарджа/, или пък връзването й на плодно дръвче
/Гарван, Зафирово/.
Тракийското и балканджийско население пък гадае поставената под камъка мартеница. Ако след
известно време /един, два
или девет дни/ под камъка
има мравки, това означава
берекет от овцете, ако
има божи кравички - берекет на говедата. Много поширок е кръгът от обреди,
с който се цели осигуряването на хубаво време - важна предпоставка за добра
реколта. Затова на Марта
е прието да се изнася нещо
червено - дреха, престилка,

кърпа, опас конец или просто парцал на двора, като
се окачва на плета или на
дърво. Това се прави, "да
е весела Марта, да не се
люти". Червеният плат се
прибира на девети март,
след което с него не се
извършват други обредни
действия. За да не падат
градушки или слани през
годината, на Първи март не
се изнася нищо бяло навън.
Затова на този ден не се
пере и простира. За да не
пада гръм, в някои села не
тъкат, защото блъскането
на кросното наподобява
гърма, не тупат, не варят
нищо, "да не ври облак".
Също така на Първи март
не шият, не бодат, за да
не се дупчи зърното на посевите. На този ден не се
слага черен съд на огъня,
за да не стане житото
или царевицата "главняво".
Пак на първи март "засичат", заплашват плодните
дръвчета, които не раждат. По-рядко на този ден
се извършват и обредни
действия за пропъждане
на бълхи, гущери и змии.
Затова в цялата област
изтупват всички постелки
и завивки.

"Обичам българското кино"

щабна - „Цар и генерал“,
„Златният век“, „Хан Аспарух“, „Мера според мера“?
Състезанието включваше
и въпроси за съвременното
българско кино. Стана ясно,
че за последната една година са продуцирани 22 нови
български филма, което е
доказателство за неговото
възраждане.
Отборът-победител
включва Теодора СтояноваКуцарова като представител на Дома за стари хора,
Светла Коева - секретар на
НЧ "Възраждане" в Старо

Юлия ДИМИТРОВА,
гр.Тутракан
ъм този цикъл влизат
празниците: Първи
Март, Свети четиридесет мъченици, Благовещение, Лазаровден, Връбница, Великден, Гергьовден,
Спасовден, Русалска неделя.
Пролетните празници отразяват събуждането на
природата, както на добрите, така и на злите сили,
борбата между тях.
Денят Първи март, наричан най-често Марта,
имат съществено място
в народния календар на
Добруджа, тъй като е свър-

К

зан с множество вярвания,
обичаи и обреди. Всеобщ е
обичаят на Първи март да
се връзват мартеници. Те
се правят сутринта или
пък още вечерта, като се
усуква бял или червен конец,
най-често вълнен. Приготвените мартеници се
връзват на ръцете и врата
на децата, по плитките на
момите, на шията на агънцата, по плодни дръвчета
и по-рядко на приплода от
едрия добитък, дори на постройки /къщи, кошари/, на
хурки, а в изолирани случаи
и по косите на бабите.
Обичаят се изпълнява преди

ви български филми бяха
предизвикателствата за
кинофеновете, задавани
им от двамата водещи
- Лидия Светославова и
Петьо Стойчев. Например,
с какъв любопитен проблем
се сблъсква режисьорът
на първия български филм
„Българан е галант“ (1915)
- Васил Гендов или коя от
българските исторически
кинопродукции е най-ма-

тбор "Черешка" е
крайният победител
в първото кино състезание "Обичам българското кино" организирано в
Тутракан на 1 февруари от
НЧ "Н.Й.Вапцаров".
За участие в него се
записаха общо 13 състезатели от различни ин-

О

ституции, включително и
ученици. Според предварително обявения регламент,
те бяха разпределени на
случаен принцип в 3 отбора
- "Черешка", "Ягодка" и "Малинка". До самия край надпреварата беше оспорвана.
Въпроси, цитати, песни и откъси от култо-
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поетично
Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Метаморфози на нощта
Яйцето на луната се разпука,
от твърдата и влажна черупка
се излюпи ветровито утро
с кървав гребен и котешки нокти.
Измяука силно сред градините,
разлая кучетата,
а стопаните уплашени не изведоха добитъка.
Бабите събраха внучетата около полите си
броейки ги ревниво
и се прекръстиха - на война е!

Полюс
Какъв копнеж за череши в средата на зимата!
Сякаш снегът е изцедил кръвта от дробовете на
дърветата,
от очите на градините, от ума ми
и аз сънувам зрели череши полудели от слънце, грейнали от сладък сок,
с напукани и сладки устни
в едно друго, огнено време когато ти бе влюбен в мене,
а аз станах полюс, който смразява кръвта!

село, Георги Петров от
Старо село, Денислав Маринов - ученик от СУ "Йордан
Йовков и Григор Василев,
ученик от СУ "Христо Ботев".
Всички състезатели получиха като награда талон
за посещение на безплатна
прожекция при следващото

Нова краеведска книга за Старо село
любимите внуци: Янка, Ивелина, Йордан и Николинка, и
правнуците: Яница, Надежда, Борис, Ема, Кремена и
Елизара.
Краеведският труд обхваща
историята на селището от
древността до нашето съвремие.

гостуване на кино "Латона"
в Тутракан.
В края на състезанието
участници и публика имаха възможност да гледат
късометражния български
филм - кандидат за Оскар
през 2017 г. - "Сляпата
Вайша".
“ТГ”

Първа част представя историята на Старо село от
най-ранните сведения за живота в землището до Втората
световна война, втора част е
посветена на ТКЗС, храм „Успение Богородично”, училище, читалище, развитието на
спорта, промишлеността и др.
от периода на социализма до
съвременността. Трета част
е посветена на строителите

14 февруари 2018 г., по време на "Винария" в с.Старо село

излезе от печат в началото
на новата година, с автор
общественика Йордан Киров.
Тя е именувана „Старо село мит, легенда и житейска енциклопедия - 2” и е своеобразно

допълнение и надграждане на
издадената през 2007 година
„Старо село - мит, легенда и
житейска енциклопедия”. Книгата е посветена на синовете
му Любомир и Славейко, и на

1960 г., първият самоходен комбайн в с.Старо село

на Старо село, а последната,
четвърта, част представя
етнографията на селището.
Книгата изобилства с богат
фотодокументален материал.
„Старо село - мит, легенда
и житейска енциклопедия - 2”
е издадена с финансовата
помощ на Велико Василев и
със съдействието на Историческия музей.
Книгата може да прочетете

в библиотеката на Исторически музей-Тутракан и в библиотеката на НЧ „Възраждане
- 1940 г.” - Старо село.
На автора Йордан Киров
желаем здраве, творческо
и изследователско вдъхновение.
Даниела ИВАНОВА,
Уредник
Исторически музейТутракан
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ЦНСТ „Мечта" празнува

лужители и деца ползватели
на социалната услуга в ЦНСТ
„Мечта" отпразнуваха на 5
февруари три години от настаняването на първите потребители в новопостроения Център в град Тутракан.
Специално за празника децата и
техните възпитатели бяха приготвили
свои изяви - песни, танци, стихове,
сценки, които представиха пред останалата публика. И още - за случая
бе осигурена вкусна почерпка - торта,
пица, сандвичи, сладки, сокове и
безалкохолни напитки за всички
деца, за да почувстват емоцията на
тържествения ден.
"Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е
социална услуга от резидентет тип,
която предоставя жизненна среда
за пълноценно израстване и развитие на деца, лишении от родителска
грижа, за които към момента на
настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното
им семейство, настаняване при
близки и роднини или приемно
семейство, информира неговият
ръководител Ерчин Осман. Със
Заповед № РД 01-1837/29.12.2015
г. на Агенция за социално подпомагане, Община Тутракан е легитимен
доставчик на социалната услуга
и ЦНСТ продължава дейността си
като делегирана държавна дейност.
От началото на функциониране
на Центъра социални услуги са
предоставени на общо 20 деца. Към
настоящият момент ползвателите
на услугата са 14 деца, като настанените са лица до 18-годишна възраст
/деца/, смесени по пол и възраст.
Две от настанените деца на възраст между 3 и 6 години и посещават ДГ “Славянка” в Тутракан. Останалите 12 деца посещават местните
училища в града - в СУ “Йордан
Йовков” - 10 деца и в СУ “Христо
Ботев” - 2 деца. Три от децата са със
специални образователни способности и посещават специализирани
групи в съответните училища.

С

Община Главиница приключи успешно изпълнението на проект №
BG05M9OP001-2.005-0136

В Центъра за настаняване от
семеен тип за деца и младежи се
реализират дейности за осъществяването на социалната услуга, които
се извършват успоредно и паралелно
във времето на престоя на децата.
Осигуряване на основните жизнени потребности - храна, облекло,
самостоятелно легло, чистота,
сигурност, безопасност, закрила,
потребност от структура, отсъствие
на страх, предоставяне на лично
пространство в стаята, място за
съхраняване на личните вещи,
ползване на общи помещения и на
място за игра е една от тях.
Грижи за здравето е следващата
важна дейност осъществявана в
Центъра, което означава достъп на
децата до специализирани здравни
услуги, необходими медицински прегледи, изследвания за установяване
на здравния статус, имунизации, диспансеризации и хоспитализации при

дете - насочено предимно към
потребностите от любов, привързаност, идентификация и чувство
за принадлежност. Освен това се
осигуряват условия и подкрепа за
придобиване на жизнени умения
за самостоятелен и независим
живот, работи се с родители и семейства за оказване на съдействие
на детето за поддържане на връзки
с рожденното или разширеното
семейство тогава, когато това е в
негов интерес или при възможност
за приемна грижа или осиновяване.
"Дейностите по превенция на
отклоняващото се поведение целят намаляване броя на децата с
девиантно поведение и създаване
на подкрепяща среда за справяне
с такова поведение - така Ерчин
Осман определи добрите практики в
ЦНСТ „Мечта” за първите три години
Това означава работа по насърчаване на детето да изразява чувствата
си, да изгражда доверителна връзка
със значим възрастен - ментор, социален работник или друг, да развива
умения и способности за качествен
живот и интеграция, предоставяне на
информация и насоки за уплътняване на свободното време и включване
в извънучилищни дейности. Пример
за това са участието на екипа и потребителите на ЦНСТ в кулинарен
конкурс организиран от Община
Тутракан, където печели грамота.
Николинка Йорданова Димитрова
участва в рецитал „Дунавски звън” в
град Русе, в рецитал в 6-ия Национален фестивал „Като звездите” за
децата от социалните институции и
в Национално състезание по право-

необходимост, получаване на медицинско лечение, грижи и рехабилитация, приучване към здравословен
начин на живот. Всички потребители
са записани в пациентската листа
на д-р Стефан Андонов и на стоматолога д-р Владимир Йорданов от
Дентален център "Д-р Василев”.
На децата се осигурява психологична подкрепа и психологично
консултиране съобразно индивидуалните потребности на всяко

пис по английски език.
Радостина Бориславова Георгиева и Башак Мехидинова Камбурова репетират в Детска вокална
група към ОЦИД-Тутракан.
Фолклорната група към ЦНСТ
„Мечта” с ръководител Цветелина
Симеонова участва в „Празника на
водните лилии” в с. Малък Преславец
и в „Надиграване” по време на Фестивал на Мамалигата в с.Нова Черна
през 2018 г., където заеха 3-то място.

„Активизиране пазара на
труда и предоставяне на
иновативни социални услуги в община Главиница“,

финансиран по процедура
„Активно включване“, ОП
„Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020.
В рамките на проекта
бе постигната основната
цел, а именно подобряване
качеството на живот
на хората с увреждания
в община Главиница и
техните семейства чрез
повишаване на мотивацията, квалификацията и интеграцията им на пазара
на труда.
Партньори по проекта
бяха „Евро Проконсулт
Русе“ ЕООД и „Автотранс“ ООД.

По време на Празника на кайсията участието на екипа на ЦНСТ
в конкурса „Най-вкусен кайсиев
сладкиш” бе оценено с първо място.
Всички потребители на Центъра
взеха участие в Националната кампания „Воля за спорт” през 2016 г и
2017 г., където децата са класирани
в състезанията по федербал, дама
и рисунки.
Децата от ЦНСТ са участници
и в проект „Възможност за теб",
финансиран от ОП „Развитие на
човешките ресурси“.
"Социалната услуга се развива
много добре, благодарение на всеотдайния, денонощен труд на персонала, за което тя им благодаря,
категорична е Ерчин Осман. Пожелавам им много здраве, търпение
и да намерят още обич в сърцата
си, която да отдават на децата от
Центъра. Нашите възпитаници се
нуждаят не само от грижа и обслужване, но и от ласка и подадена
ръка. В нашата работа сме водени

от думите на Майка Тереза “Прави
добро, каквото и да става”.
Жителите на Община Тутракан,
бизнесмени, работодатели и общински съветници взеха присърце
ролята си на закрилник на тези деца
и проявиха дарителски жест, за
което ЦНСТ "Мечта" им благодари

искрено. Това са: Мирко Кутер управител на „Ай Би Джи Моторс”
ЕООД, Димо Денчев - управител
на „Булдекс”, с. Белица, Ридван
Джантюрк - управител на магазин
„Туран”, Детелина и Николай Славови, Евелина Гойчева и Барух Групер,
Нехат Кантаров и др.
“ТГ”
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За културата... още нещо

Васил ТЪРПАНОВ

рага редакция, уважаеми читатели, мои
доброжелатели, знам,
че ме очаквате. Поех задължението в следващия
брой на в. "Тутракански
глас" да направя анализ на
въздействието на книгата,
която издадох, сред обществеността в общината
по засегнатите проблеми.
Въпросите, които се третират в моята летопис,
засягат всички хора, не-

Д

зависимо от това на коя
страна на барикадата са
застанали днес. Първо, да
кажа, че на презентацията
се явиха хора от различно
естество по отношение
на своите възгледи. Те не
знаеха съдържанието на
книгата. Задоволи ги само
краткото експозе, направено от водещия Петър
Бойчев - директор на Исторически музей-Тутракан, редактор на книгата и главен
организатор на събитието
по представянето й.
Присъствието не ме учудва. От поканените кметове
на община Тутракан, управлявали я през периода,
обхванат в книгата, не
присъства нито един, освен
сегашния кмет д-р Димитър
Стефанов и зам.-кмета
Петя Василева. Имаше и
няколко селски кметове. Г-н
Данаил Николов - председател на Общинския съвет и
г-жа Гвоздейкова - секретар
на Община Тутракан, бяха
генерални организатори
на тържеството. Съобщението за датата, часа и

мястото на презентацията
беше публикувано и в двата
вестника дни по-рано от
г-жа Даниела Иванова уредник (PR) на музея.
Изводи:
Като автор на творбата
имам основание да изразя
своето мнение. На тия, които присъстваха и на които
бяха дарени над 90 копия от
книгата, съдържанието не
им бе ясно. Само заглавието предизвиква размисли,
а камо ли съдържанието.
Само специалистите от
музея, които работиха върху оформлението, а също
така и господата Димитър
Стефанов, Данаил Николов
и Петър Бойчев, имащи
книгата предварително,
познаваха текста й. Впоследствие всички останали
попрочетоха по нещо "по
правилото на диагоналната
система". Има и такива,
които взеха книгата ей
така - "за престиж" - без
да я четат.
Съдържанието й напълно
се идентифицира с нейната
тема - "летопис на смутно-

то време". В момента стартира издаването на том 3
от "История на Тутракан".
В този том историците
трябва да разкажат на света как се е развивал нашият град през периода 19441989 г. Трудно е, нали? Това
е време, през което градът
и страната преминаваха от
една социално-икономическа
система в друга. Променяше
се начинът на живот на хората. Засегнати бяха много
човешки съдби. В моята
книга аз включих и периода
на демократичната промяна - до 2017 г. Това създава
допълнителни проблеми за
историографията. Историците ще имат трудни
моменти при изпълняването
на тази много отговорна
мисия.
Вече почти отшумяха
отзивите по моята книга.
Едни я одобряват, други са
с резервирано мнение, а има
и такива, които, лично поели някаква вина, отричат
поголовно констатациите,
които са доказани във времето. Не съм отговарял
на никого, защото това
трябваше да се случи на
представянето на книгата.
На събитието мнението си

Тутракан в живота и творчеството на Бленика
от стр. 1
стихът й черпи специфична образност. В дунавски
пейзаж след буря намира
зрителен образ участта
на прокудените от родния
край добруджанци:
Като след буря зла от
клона си нападали
и грабнати от Дунава
листа,
разгубиха се нашите самотни ладии,
откъснати от своите
ята.
(„Дунавска балада“)
В творчеството на
Бленика можем да се
срещнем и с горчивата
мъка на бежанците, и с
възторга от възвръщането на Южна Добруджа, и с
уютния бит на Тутракан
от началото на миналия
век. Тя замисляше да напише автобиографична трилогия за своето детство
и младост със заглавие
„Песен на ледовете“ - метафора навеяна от своеобразните песенни звуци,
които според разказа й
издавали ледовете на Дунава, когато започвали да
се топят. За съжаление,
животът не й стигна да
осъществи този замисъл.
Беше го само започнала с мемоарни разкази
за детството си. Тези
разкази от останалата
също недовършена първа част на трилогията
аз издадох под заглавието, с което тя беше
замислена - „Край белия
Дунав“. Издателството
оформи книжката като
детска, но всъщност тя
е може би по-интересна
за възрастни. Защото,
независимо от изменените имена на героите и
носталгично-лиричното
опоетизиране, всъщност
това е автентичен разказ за семейството на
Бленика и за живота в
Тутракан от времето на
нейното детство.
Какво характерно за

крайдунавския град от
началото на миналия век
може да ни покаже този
разказ. Преди всичко това,
че някогашният Тутракан
не е едно огражданено село, а именно град.
И то град открит към
света чрез решаващото
присъствие на Дунава.
По Дунава пристигат
посрещаните с радост
от децата чуждестранни
параходи; по Дунава отплават към чужди страни
натоварените с жито
шлепове; по Дунава до
Видин се движи огромна
тутраканска рибарска
флотилия; не само за града, но и за околните на
Дунава страни работят
в Тутракан прочути майстори-лодкостроители;
през замръзналия Дунав
през зимата тутраканци
ходят до Букурещ и донасят от там полъха на
европейската мода и в
градостроителството, и
в облеклото.
Същевременно този отворен към света търговски и рибарско-занаятчийски град е обгърнат от
идиличната атмосфера на
малкото селище, където
хората се познават и
дружат, където българи и
турци се черпят взаимно
с любеници от бостана и
грозде от лозето, където
по време на гроздобер
учениците се разпускат,
за да помагат на работата по лозята.
Широко отворените очи
на малката автобиографична героиня отчетливо
открояват характерни
моменти от живота на
крайдунавския град - плаващите воденици, които
изпъстрят течението на
реката; камбанните удари на училищния „звон“,
който успешно замества
домашните часовници; нарамилият стълбичка фенерджия, който надвечер
минава да запали уличните фенери; патриархална-

та атмосфера в абаджийските дюкяни на баща й;
отрупаната с книги от
читалището стая на големия й брат; плашещият
децата фолклорен разказ
за черния арап, чиито
викове на турски „Тут
Драган!“ създали името
Тутракан; изгорялата
Огнена воденица; изоставената сграда с навеян
от световните събития
полуизтрит надпис „Хан
Порт Артур“ – разнолики
детайли, които създават
специфичния облик и атмосфера на града, запечатан в детските спомени
на майка ми.

Свързан с тъжни или
радостни чувства, обвян
от носталгично-лирична
поетизация, родният град
на Бленика присъства
сред централните образи
на творчеството й. И в
деня, когато отбелязваме
120-годишнината от рождението на поетесата,
нека почетем нейната
дълбока любов към крайдунавския град, където за
пръв път бе видяла света,
чийто облик от миналото
съхраняваше в паметта
си, с чиято съвременност
душевно се приобщаваше
и в чието бъдеще твърдо
вярваше.

Нови 60 набори от данни с обществено
значение ще бъдат публикувани
за обществено ползване
равителството утвърди
списък с нови 60 набори
от данни по приоритетни
области от обществено значение, които ще бъдат публикувани на Портала за отворени данни www.opendata.government.bg
до 31 март 2019 г.
Съгласно подадени предложения от административните
органи през 2018 г. основна
част от новите данни са в секторите правосъдие, земеделие,
храни и гори, здравеопазване,
финанси и отчетност, околна
среда, национална статистика.
Със свободен достъп ще са
регистърът на техническите
паспорти на строежите, данните
за извършени ревизии от НАП и
резултатите от тях, планираните
централизирани обществени
поръчки, които предстои да
бъдат стартирани от Централния
орган за покупки към Министерството на финансите, броят

П

на лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в
страната, броят на задържаните
лица при арести и на осъдените
на пробация, статистиката на
извършените трансплантации
на органи в лечебните заведения в България, регистърът
на браншовите организации
и на националните браншови
организации в горския сектор
и редица други.
Съгласно Закона за достъп
до обществена информация
организациите от обществения
сектор публикуват за повторна
употреба публичната информация, която събират, създават и
поддържат, в отворен машинночетим формат. До момента над
500 организации са публикували
общо 8 685 набори от данни в
националния портал, който позволява цялостното извличане на
публикуваната информация или
на части от нея.
“ТГ”

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова
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за нея изразиха 5-6 души, но
техните изводи имаха похвален характер. Казах, че
те не знаеха съдържанието
й, но, като го опознаят, ще
се съгласят с него. Убеден
съм в това, тъй като в
моята летопис е написано
онова, което Историята го
знае, само че сега, за да се
запомни, го правя дознание
на поколенията, които не
са съпричастни на онова
време. Особено съм чувствителен към критиците,
към тия, които стоят "с
разкрачени крака" във времето и се двоумят накъде
да натежи мнението им.
Тези хора са най-непредвидими. Те винаги са създавали проблеми. Те са вечните
странични наблюдатели,
но когато се подреди обществена трапеза, тези
хора първи се нареждат на
софрата.
Моля тия читатели, мои
благодетели, които имат
книгата ми и тази на г-н
Йордан Кънев - "Съзидание и
Разруха", а и приложенията
на вече покойния Димитър
Илиев от с. Шуменци, да ги
прочетат и да изразят своето мнение по тях. С това
те ще окрилят историците

да съставят един престижен том 3 на "История на
Тутракан".
Сега, в този момент, се
пише историята не само на
Тутракан, а и на България.
Пред българския народ стои
дилемата за оцеляването
на нацията ни. Първата и
най-важна задача днес е
да се изведе България от
бедността. България е найбедната страна в ЕС. Това
се знае добре, а не се реагира адекватно за промяна
на това положение. Това не
е политически коментар, а
подсещане за благоразумие
към тези, на които е поверено кормилото на управлението. А те - тези кормчии
- сякаш живеят в друг свят
и не виждат тежненията
на народа ни от нищетата.
Ето, уважаеми читатели,
и за тези събития пише в
издадените книги. Ако те
се прочетат и в том 3 на
История на Тутракан", това
ще е точно попадение, а не
случайност.
Следващата статия ще
бъде на тема "Славата на
България през вековете".
Очаквайте я.
Ваш приятел:
В. Търпанов

Приказки за възрастни

Нестандартни разсъждения
за стандартни неща
Когато станете на много, много години, някъде около
стоте ще ви хрумнат доста ценни мисли. Ето някой от
тях:
1. Животът е несправедлив, но все пак е хубав.
2. Когато се съмняваш, просто направи следващата
малка стъпка.
3. Животът е твърде кратък, за да си губиш времето,
мразейки някого.
4. Не се взимай твърде насериозно, никой друг не го
прави.
5. Най-важният полов орган е мозъкът.
6. Не е нужно да печелиш всеки спор. Изрази съгласие
или несъгласие.
7. Поплачи с някого. По-здравословно е от това да
плачеш сам.
8. Посрещай всяко разочарование с думите: „Ще си
струва ли след пет години?”
9. Когато стане дума за шоколад, съпротивата е безсмислена.
10. Бъди в мир с миналото си, за да не разруши то
твоето настояще.
11. Позволи на децата си да видят как плачеш, няма
нищо грешно в това.
12. Не сравнявай живота си с този на останалите.
Нямаш представа какво е тяхното пътешествие. 13.
Ако една връзка трябва да е тайна, то ти не трябва да
си в нея.
14. Животът е твърде кратък, за да се самосъжаляваш.
Заеми се с това да живееш както трябва или да умреш
както трябва.
15. Това, което останалите хора мислят за теб, не е
твоя работа.
16. Работата ти няма да се погрижи за теб, когато си
болен. Приятелите ти ще го направят. Поддържайте
връзка.
17. Децата ти имат само едно детство. Направи го
запомнящо се.
18. Когато трябва да последваш това, което обичаш
в живота, не приемай „не” за отговор.
19. Ако всички ние можехме да изхвърляме проблемите си на боклука, там щяхме да открием по-големи
от нашите.
20. Запали свещите, използвай хубавите чаршафи,
облечи луксозното бельо. Не пази тези неща за специални случаи. Днешният ден е достатъчно специален.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

и още нещо...
сМЯХ

Баща телефонира на сина си,
който живее в Америка:
- Сине, трябва да ти съобщя, че
майка ти и аз се развеждаме. 45
години мъки стигат...
- Тате, не говори така!!! И то точно в навечерието на Коледа и
Нова година!
- Не можем да се търпим вече.
Това е! Но не смея да се обадя на
сестра ти. По-лесно ще е ти да и
го съобщиш.
Отчаян, синът се обажда на
сестра си, а тя се ядосва:
- Как може да се развеждат, на
тия години? Остави на мен, аз ще
оправя нещата.
Тя се обажда на баща си и му
се развиква:
- Не може да се развеждате! И
дума да не става! Нищо не правете,
докато аз и брат ми не си дойдем!
Бащата затваря доволно телефона и се обръща към жена си:
- Скъпа, всичко върви по план. И
двете деца ще си дойдат за празниците и сами ще си платят пътя!

е студено на дупето!
Съпругата:
- Взел си днес заплата, кога ще
ми я дадеш?
Съпругът, злорадо:
- Няма да е днес, боли ме главата!
- В развод ли сте?
- В брекзит сме.
- Как така?
- Ми от две години си е затръгвала и все не си отива...
Семейният скандал е като рокконцерт. Винаги започва с новият
материал... и завършва със старите
хитове.
- Искаш ли да си останем приятели?
- Не! - въздъхна тя и започна да
се съблича ...
Вчера си купих чадър и днес
заваля дъжд... Утре ще си купя
презервативи...

Пиян мъж се доближава до
постови полицай.
- Знаеш ли как се казва шофьор- Господин Полицай, колко ци- ът на ФИЛ Колинс?
цини имам на главата?
- Как ?
- Четири.
– КарамФил...
- Ух, значи още три стълба и
съм вкъщи.
Добре са си живеели първобитните хора! Не ти харесва някой
Две мацки си говорят:
- убиваш го, харесва ти - изяждаш
- Чудя се какъв плот да поръчам го.
за кухнята?
- Е как, мраморен, разбира се!
Духов оркестър - всички духат,
- Аааа, да, бе, мраморен... да ми само тъпанарът чука!

Забавна астрология
Годината на Свинята?
а 5-ти февруари настъпи годината на Свинята. Казват, че ще бъде добра година. Дано е така. Всички го
желаем. Кaтo цялo Гoдинaтa нa Свинята e пoд знaкa
нa къcмeтa! Cтpaxoтeн пepиoд зa пeчeлeнe нa пapи и зa
инвecтиpaнe!2019-a щe бъдe изпълнeн c paдocтни мигoвe,
пpиятeлcтвo и любoв към вcички зoдиaкaлни знaци, зaщoтo
Cвинятa пpивличa ycпexитe във вcички cфepи нa живoтa.
Обаче тук трябва да кажем, че различните зодиакални знаци не са еднакви прасета. Козирогът е строго прасе. Свинята
не го долюбва много и ще гледа да се отърве от него като го
изпрати я в командировка я на пътешествие.
Водолеят е активно прасе. Активно, но и уравновесено.
Тази година ще успее във всичко.
Рибите са върховни прасета. Както се казва истински
свини.И ги очаква истинска, вълнуваща година.
Овенът има свинско лице, но добро сърце. Свинята ще му
покаже лицето на най-голямата любов.
Телецът е чаровна Свиня. Най-сетне в живота му ще се
появи едно мъничко същество, което ще донесе смисъл на
живота му.
Близнаците са пробивни прасета. Ще стигнат много далеч,
ако в краката им не се пречкат малки прасета.
Ракът е отровно прасе. И той като Овена ще се залута в
дебрите на любовта, но горко му на избраника или избраницата. Ще бъдат яко ощипани.
Лъвът е първокласна Свиня. През тази година ще се изкачва
по стълбата на кариерата. Само да не вземе да падне от върха.
Девата е свиня готова на всичко. Това всичко може много
неща да значи. Но и малки да са и големи да са тя ще е готова
на всичко, за да ги постигне.
Везните са два пъти прасета. Трябва да внимават някой
да не ги изяде.
Скорпионът е мръсна Свиня. През тази година ще се изцапа
до ушите, но ще постигне своето.
Стрелецът е мислещо прасе. Цяла година ще се чуди, дали
е шунка или сланина.
Астрологът

Н

Сканди
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Изкупува земеделска земя в област Велико
Търново, Русе, Плевен, Силистра. Най-добри
цени. Изготвяне на документи.
Телефони за контакти:
0899 192 816 - Димитрова;
0892 292 600 - Караилиев

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

Памет за Бленика
Н

а 8 февруари се навършват 120 години
от рождението на
Пенка Цанева - Бленика.
Барелеф на родената в
Тутракан поетеса е открит през 1989 г., т.е.
преди 30 години.

Той е поставен на стената на родната й къща и
всяка година признателните тутраканци поднасят
цветя в нейна памет.
И тази година не направи
изключение. В присъствието на представители

на Историческия музей,
Клуба на литературните
творци в Тутракан, НЧ
"Н.Й.Вапцаров" и Общината, на 5 февруари, пред
барелефа на Бленика слово
произнесоха бившия кмет
Иван Балков по времето, на
чието управление е открит
той и Димитрина Рашева, тогавашен секретар
на Читалището. Рашева
предложи да бъде поставен
и барелеф на Рачо Змеев историк и краевед, защото
той е подел инициативата
за Бленика и "завръщането
й", както тя се изрази, в
Тутракан. По-късно заедно с
директора на Историческия
музей Петър Бойчев те са
намерили адреса на дъщерята й - проф. Милена Цанева,
поканили са я в Тутракан и
са показали родната къща
на майка й.
Петър Бойчев информира
присъстващите, че на 6
юни т.г. музеят ще организира събитие посветено
на Рачо Змеев, а на 7 юни
ще бъде открита научна
конференция, посветена
на 45-годишния юбилей на

Музея на дунавския риболов
и лодкостроене.
Точно на рождената дата
на Бленика - 8 февруари, от
17:30 ч. в Читалището, ще
се състои литературномузикална вечер, посветена на годишнината на
поетесата, организирана
от Читалището със съдействието на Исторически
музей - Тутракан и Клуба
на местните литературни
творци.
Снимки:
Лидия СВЕТОСЛАВОВА

загадки за ума
В
едно малко градче /
например, в Тутракан/, има точно два
фризьорки салона на две
фризьорки. Фризьорският
салон на едната е винаги
е подреден, прозорците
- почистени и навсякъде
мирише хубаво. Фризьорката-собственик винаги
е усмихната, дрехите
й - чисти, обувките лъснати, а прическа-

та - добре поддържана.
Фризьорският салон на
другата фризьорка винаги е в безпорядък, мирише
лошо, а подът и прозорците - мръсни. Дрехите
й винаги са с петна, а
прическата й - кошмарна.
Една контеса минавала
край градчето /например,
Тутракан/ и решила да
си направи прическа.
Разбирайки за репутаци-

ята на двата фризьорски
салона, тя избира втория
- небрежният. Защо?
Отговори от миналия брой: 1. Плешив; 2.
Буквата Р; 3. Перото;
4. Ехото; 5. Радиото; 6.
Това е единственото
място, от което не се
вижда Айфеловата кула;
7. Рим, защото всички
пътища водят към него;
8. Шахматната дъска;

9. Фризьорът; 10. Дафиновият лист; 11. Бутилката; 12. Получихте ли
5000? Грешка. Верният
отговор е 4100. Направете изчисленията отново,
този път с калкулатор.;
13. Шерлок Холмс, защото е литературен
герой, а не историческа
личност.; 14. Кметът е
жена. Джон има сестра.;
15. Капакът.

Мамо,прочети ми!

Пуякът

Деца, кой беше Елин Пелин? Някой разказвал ли
ви е за него? Това е един
чичко, който се е казвал
Димитър. Той е роден много отдавна, но е написал
интересни истории, които трябва да прочетете.
Например историята на
хлапето Ян Бибиян и дяволчето Фют. Това дяволче му
заменило главата с глинена
и той, за да си я върне отново е трябвало да отиде
в царството на великия
магьосник Мирилайлай. Ще
прочетете тази приказка,
нали? А сега ето една
приказка от Елин Пелин за
пуяка:
еднъж пуякът станал цар. Разположи
се той в своя дворец, яде, пие, радва се на
честта си и на царската

В

си челяд. Всичко си имаше
той - министри, придворни,
слуги, слугини. Само едно
му липсваше - нямаше си
придворен певец, който
да го весели и да му пее в
честити царски дни и на
големи празници. Тогава
пуякът издаде заповед да
се съберат в двореца му
всички хвъркати певци,
та да избере измежду тях
придворен певец. Чули-нечули царската воля, ето,
че заприиждаха в двореца
от всички страни прочути
и неизвестни певци, малки
и големи. Жълтунката,
чучулигата, пъстрата кадънка, гълъбът, гургулицата, кукувицата, сойката,
свраката, гарванът, петелът, гъската, врабчето,
скромното славейче и безброй още певци и певици
изпълниха царския дворец.
Разположи се негово вели-

чество пуякът
на своя трон,
а до него богопомазаната му
царица, пуйката, и певците
един по един
почнаха да показват своето
изкуство. Найнапред запя
врабчето, по
него се заредиха всички и найпосле славейчето. Пуякът ги изслуша с
дълбоко царско внимание,
но нищо не разбра. Неговият вкус беше си останал
просташки, какъвто си бе,
и царското достойнство
не бе притурило нищо на
ума му. Като ги изслуша
всичките, пуякът се замисли и каза важно:
- Виждам, че всички сте
добри певци и големи май-
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стори, но от вашите песни
малко разбрах. Само петелът, когото познавам от
малък, моето ухо добре
схвана, разбра и хареса
- него избирам за придворен певец. Птичките се
разотидоха - всяка там,
откъдето бе дошла. А петелът остана да пее на
пуяка в неговите царски
тържествени дни.

Мамчето

мъжкият празник петльовден
1. На коя дата се празнува Петльовден се по
нов стил?
а/ на 20 януари, б/ на 20 февруари, в/ на 20 март
2. На коя дата се празнува Петльовден се по
стар стил?
а/ на 2 февруари, б/ на 2 януари, в/ на 2 март
3. Какво се стимулира на Петльовден?
а/ плодовитостта
б/ сеитбата
в/ пиенето
4. Какво се коли на Петльовден?
а/ петел, б/ кокошка, в/ пиле
5. Къде се намира паметник на петел в България?
а/ село Нова Черна
б/ село Голица
в/ град Нова Загора
6. С какво свързват историците коленето на
петел?
а/ с притчата за цар Ирод
б/ с притчата за Соломон
в/ с притчата за Зевс
7. От кога започва подготовката за Петльовден?
а/ от есента
б/ от лятото
в/ от декември
8. Какво не се докосва на Петльовден?
а/ нещо мокро
б/ нещо тъпо
в/ нещо остро
9. Къде се хвърлят краката и главата на заклания петел?
а/ на покрива
б/ на нивата
в/ закопават се
10. Какво вино се пие на Петльовден?
а/ греяно
б/ червено
в/ розе
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