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Разпределена е годишната субсидия
на читалищата в Тутраканско
Приет е Бюджет 2019
на община Главиница
Б

лизо два часа и половина продължи дебатът за разпределението на капиталовите
разходи в Бюджет 2019 на
община Главиница по време
на проведеното заседание
на местния парламент на
11 февруари.
През настоящата година
средствата за капиталови
разходи са разпределени
за всички населени места
на стр. 2

жегодно в държавния
бюджет се заделят
средства, които се
предоставят чрез Общините на читалищата с
цел подкрепа и стимулиране на тяхната дейност
и развитие. Средствата
се определят на базата
на държавен стандарт,
който включва в себе си
показателите - субсидирана бройка и стандарт за
издръжка на тази бройка.
Финансовите средства от

Е

държавната субсидия, предназначени за народните
читалища, се разпределят
съгласно изискванията на
закона, а кметовете на общини назначават комисия, в
която има представители
на всяко едно читалище,
които ги преразпределят на
базата на утвърдени критерии и показатели. Право
за получаване на средства
има всяко едно читалище,
което е регистрирано поне
една година преди съответ-

ната бюджетна година.
До момента в публичния
регистър, който се води в
Министерството на културата, са вписани 10
читалища на територията
на община Тутракан. Държавната субсидия за тях
през 2019 г. е в размер на
313 170 лв. и е за 33 субсидирани бройки.
На 12 февруари в заседателната зала на Община
на стр. 3

регион
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НОВИНИ
ПАМЕТ ЗА ЛЕВСКИ
На 19 февруари се навършват 146 години от обесването
на Васил Левски. В обедните часове пред паметниците
на Апостола в Крайдунавския парк и парк "Васил Левски"
гражданите ще положат венци и цветя на признателност.
100% ОТ ПЛОЩИТЕ ЩЕ СЕ СЛЕДЯТ ОТ НОВА
МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА
Система за наблюдение и контрол ще замени настоящият
начин за извършване на проверки на място. Новата мониторингова система ще проследява наличието на земеделска
дейност на 100% от декларираните площи. Системата за
наблюдение ще използва няколкократни ежемесечни заснемания на площите от сателитната система на ЕК - Коперник,
които държавите членки ще ползват безвъзмездно.
Предимствата на новия подход се изразяват в намаляване на административната тежест за земеделските стопани,
като например извършване на документални справки по
служебен ред. Внедряването на новата система ще позволи да бъдат елиминирани разликите между допустимите и
декларираните площи, дължащи се на разлики в измерванията. Софтуерът ще осигури независимост между спазване
на условията за допустимост по принцип и състоянието на
земите в конкретна дата в която е извършена проверката
от страна на институциите. Ще повиши ефективността на
постигане на целите на фондовете и улесни комуникацията с
администрацията. Във връзка с прилагането на новото ОСП
за периода 2021-2027 г., системата трябва да бъде внедрена
до 2022 г. за всички държави членки.
В периода на новото ОСП контролът на земеделските стопани ще се осъществява чрез изграждане на нови системи
за допустимост на разходите, за проследяване на изпълненението на стратегическите планове и предотвратяване
на финансовия риск за ЕС при разходването на средства
от ЕФГЗ и ЕЗФРСР.
НАРУШЕНИЯТА НА ПЕШЕХОДЦИТЕ - ОБЕКТ НА
КОНТРОЛ В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОЛИЦЕЙСКА АКЦИЯ
В Силистренска област, както и в цялата страна, Пътна
полиция провежда специализирана полицейска операция,
насочена към нарушенията, допускани от пешеходци.
Контролните действия се налагат във връзка със зачестилите прояви на неправилно поведение на пешеходците на
пътното платно, пресичане на неопределени за това места
или неспазване на светлинните сигнали на светофарните
уредби, но също и поради допускани нарушения от водачите
на МПС, водещи до пътнотранспортни произшествия.
Проверки ще се извършват в районите с интензивно пешеходно движение и местата, където се наблюдава неправилно
и рисково пресичане на уличните платна. В хода на акцията ще бъде направен оглед на състоянието на пътищата,
вертикалната сигнализация, маркировката, видимостта на
пешеходните пътеки, осветеността и др. и при констатирани
нередности ще бъдат изготвени сигнални писма.
През 2018 г. на територията на Силистренска област са
възникнали 16 пътнотранспортни произшествия с блъскане
на пешеходец. Един е загинал, пострадалите са 15.
КРИМИНАЛЕ
Домакинство, присъединено неправомерно към водоснабдителната система, е установено в село Пожарево.
Проверката е извършена на 5 февруари. Образувано е
досъдебно производство.
Пожар в комин на къща в село Шуменци са загасили
на 6 февруари огнеборци от РСПБЗН-Тутракан. Няма
материални щети.
На 9 февруари около 22:30 часа в село Любен 26-годишен водач на лек автомобил „Опел“ отказал да спре на
стоп-палка, но след като бил задържан било установено,
че е неправоспособен, няма сключена задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“, а в колата си
превозва дърва с неясен произход. Съставен му е акт,
а колата дерегистрирана. Тридесет минути по-късно
в същото село 23-годишен водач на лек автомобил
„Сузуки“ отказал да бъде тестван за алкохол, за което е санкциониран с акт. Досъдебно производство
е образувано, след като по-рано през деня пак в село
Любен пътни полицаи засекли 14-годишен да управлява
мотоциклет, нерегистриран по надлежния ред.
19-годишен неправоспособен е установен и в село
Ситово. На 9 февруари около 20:30 часа младежът управлявал лек автомобил „Сеат“, когато пътни полицаи
го спрели за проверка и установили, че не притежава
свидетелство за управление на МПС. Съставен му е
акт, табелите иззети, а автомобилът дерегистриран.
Пожари са гасили огнеборците през отминалите почивни дни. Горели са сухи треви в районите на Главиница
и селата Зафирово и Пожарево. Няма материални щети.

"Дълбокови - 2008" ЕООД
търси да назначи на длъжност

Сервитьор
Владеенето на румънски език е предимство.
За кандидатстване:
0899/ 88 50 10 - Нело Дълбоков
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Приет е Бюджет 2019
на община Главиница
от стр. 1 селата Дичево, Сокол, Подлес, Звенемир и Богданци и
много други.
Инвестиционната програма на Община Главиница
е в размер на 2 231 784 лв.
Макрорамката на бюджета на Община Главиница за
2019 г. в приходната и разходната си част е в размер
на 11 418 840 лв.
Запазване на финансова-

и основно са насочени към
ремонт на улична мрежа, подобряване на инфраструктурата в общината,
ремонт на обществени
сгради - кметства, детски
градини, читалища, сватбени салони. Предвидени са
средства за строителномонтажни работи за Кметство с.Вълкан /сутерен/,

Общинска администрация
Главиница-3 етаж, Кметство с. Черногор, Кметство с. Малък Преславец;
ремонт на офис за военен
отчет; на сградата на
Здравна служба с. Сокол;
на чешма с. Долно Ряхово;
на общинска сграда в с.
Осен; на Пенсионерски клуб
с. Ножарево; на сградата
на ДГ Главиница-изнесена
група Суходол; ремонт на
паметника на загиналите
от войните (1912-1945) в
с. Зафирово; ремонт на паметника на загиналите във
Втората световна война в
с. Малък Преславец; ремонт
Сватбени салони в селата
Звенимир, Зебил, Падина;
ремонт на читалищата в

та стабилност на общината и недопускане на рискове е основната цел на този
бюджет, подчерта в доклада си по докладната записка директорът на Дирекция
"Финанси" - Сузан Акиф.
Утвърдените средства за
финансиране на общината
са увеличени спрямо миналата година с повече от
900 хил.лв. Увеличението
се дължи на по-високите
стандарти във всички делегирани дейности, увеличени
са средствата за зимно
поддържане и снегопочистване на общински пътища и
средствата за капиталови
разходи.
В приходната част на
бюджетната рамка са от-

разени постъпления от централния бюджет, очаквани
приходи от местни данъци,
такси и цени на услугите и
преходните остатъци от
2018 г.
Най-голям е разходът за
функция Образование - 3 504
139 лв., в т.ч. по Единни разходни стандарти за 2019 г.
- 3 309 787 лв. 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 минала година
и те са предназначени за
социалните институции
на територията на общи-

ната.
Освен Бюджет 2019, по
време на заседанието бяха
приети решения за разпоредителна сделка с имот
в с.Зафирово, попълване на
Годишната програма за управление на имоти общинска собственост, както
и решение за кандидатстване по процедура чрез
директно предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ “Патронажна грижа
за възрастни хора и лица
с увреждания - Компонент
2” по Оперативна програма
“Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Предотвратена нова измама
П

Не се доверявайте на
частни лица, извършващи
ремонтни дейности без
необходимия лиценз, призовават от полицията.
Ако приемете оферта за
подмяна на улуци, покриви
и др., на цени, значително
по-ниски от пазарните,
рискувате да бъдете измамени и дори изнудвани.
Не допускайте непознати
в имотите си и бъдете
изключително внимателни
с амбулантни търговци
или такива, предлагащи
различни услуги. При всеки
съмнителен случай потърсете полицейско съдействие на тел.112.

олицейски инспектори, обслужващи района на село Българка,
предотвратиха измама
на значителна стойност
след бърза и професионална реакция. В началото
на седмицата 76-годишен
местен жител бил посетен от двама мъже, които
заявили, че покривът на
къщата му се нуждае от
спешна подмяна. Въпреки
че се колебаел, стопанинът дал съгласие, след
като била обявена цена

от 800 лева за цялостния
ремонт. „Майсторите“
получили 100 лева за материали и след ден с
още четирима „колеги“
пристигнали на адреса, но
вече поискали от стареца
4000 лева, за да свършат
работата. Тръгнали си
с нови 200 лева, петел
и кокошки и настояли
пред възрастния мъж да
изтегли кредит, за да се
разплати с тях.
В деня, когато притесненият човек получил одо-

брение за банков кредит,
чрез трети лица местните полицейски инспектори
разбрали за случая. След
прецизни професионални
действия те се намесили
решително в момент, когато петима пристигнали
в имота, за да вземат
парите. Така мъжете – на
възраст от 23 години до
28 години, били задържани,
а измамата предотвратена. Служители на РУСилистра продължават
разследването по случая.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 11 февруари 2019 г.
1 сервитьор – средно образование, говоримо румънски
език
1 лекар – висше медицинско образование
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

възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в
едно направление:
- За обучение по време на работа
1 продавач консултант – без изисквания за заемане
1 майстор, производство на хлебни изделия – без
изиквания за заемане

***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
Работни места за младежи до 29 години, разкрити договорът е безсрочен. За учителските места се
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова изисква педагогическа правоспособност.

регион
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Разпределена е годишната субсидия
на читалищата в Тутраканско
1942 г.", с.Нова Черна - 31
950 лв. за 3,4 субсидирани
бройки
- за НЧ "Искра-1928 г.", с.
Цар Самуил - 28 380 лв. за
3 субсидирани бройки
- за НЧ "Възраждане - 1940
г.", с.Старо село - 31 950 лв.
за 3,4 субсидирани бройки
- за НЧ "Христо Ботев
- 1942 г.", с.Белица - 21

220 лв. за 1,3 субсидирани
бройки
- за НЧ "Светлина - 1904
г.", с.Варненци - 24 430 лв.
за 2,6 субсидирани бройки
- за НЧ "Светлина - 1941
г.", с.Преславци - 11 280 лв.
за 1,2 субсидирани бройки
- за НЧ "Нов живот - 1942
г.", с.Търновци - 12 220 лв.
за 1,3 субсидирани бройки

от стр. 1 на Общината, културни
и творчески дейности на
Тутракан се проведе фиотделното читалището,
налната среща за разпрелюбителско художествено
делението на средствата,
творчество, образователводена от зам.-кмета Петя
ни курсове.
Князова-Василева. В нея
Разпределението на фиучастваха представители
нансовите средства по
на всички читалища - секречиталища, който бе одотари или председатели на
брен от участниците в
читалищни настоятелства.
срещата, има следния вид:
При конкретното раз- за НЧ "Н.Й.Вапцаров пределение на средствата
- за НЧ "Васил Левски", с.
1873 г., гр.Тутракан - 137 620 лв. за 2,3 субсидирани
комисията е имала предвид
бройки
Царев
дол - 1880 лв. за 0,2
240 лв. за 14,5 субсидирани
базовия минимален фонд,
- за НЧ "Стефан Караджа субсидирани бройки
бройки
библиотечна и информациКалина ГРЪНЧАРОВА
- за НЧ "Васил Йорданов - - 1940 г.", с.Шуменци - 12
онна дейност, обща оценка

Изплатени са над 3,3 млн. лева de minimis за пчеларите
ДФЗ изплати държавна помощ de minimis в размер на
3 328 224 лв. в подкрепа
на 4 088 пчелари. Помощта
беше утвърдена в началото на
декември с решение на УС на
ДФЗ и бюджетът по нея е 3 500
000 лева.
Подпомагат се пчелари, които притежават минимум 20 бр.
пчелни семейства и през 2018
г. са реализирали качествен
пчелен мед в съответствие
със Закона за пчеларството и

Наредба за изискванията към
пчелния мед, предназначен
за консумация от човека. Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи
се с първично производство
на селскостопанска продукция
– физически лица, еднолични
търговци, юридически лица
и кооперации, отглеждащи
пчелни семейства, които са
регистрирани като земеделски
стопани по реда на Наредба №
3 от 1999 г.

Помощта е част от годишния
разход за подхранване на пчелно семейство и се предоставя
с цел компенсиране разходите
за извършеното зазимяване,
както и за справяне с последствията от неблагоприятните
климатични условия, довели
до ниски добиви на пчелен
мед.
Общият размер на подпомагането за един земеделски
стопанин не може да надхвърля левовата равностойност на

15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за
период от три данъчни години
(2016 г. – 2018 г.). Размерът
на помощта на пчелно семейство e определен на база
допустимите за подпомагане
бенефициери и заявен брой
пчелни семейства, в рамките
на утвърдения бюджет по схемата за подпомагане.
Останалите 218 пчелари,
които са обект на извършване
на административна проверка
за допустимост, ще могат да
получат средствата по държавната помощ de minimis в
близките дни.

От съдебната зала:
Препис-извлечение от Решение №199а/07.12.2018
г. по НОХД №110/2018 г.
Тутраканският районен
съд признава подсъдимия
Васил Нелев Андреев - роден
на 04.09.1999 г. в гр. Пловдив, обл. Пловдив, живущ в
гр. Пловдив, обл. Пловдив,
български гражданин, с
начално образование, неженен, неосъждан, за виновен
в това, че на 31.12.2016 г. в
гр. Тутракан, обл. Силистра, като непълнолетен, но
разбиращ свойството и
значението на извършеното и можещ да ръководи
постъпките си по разумни
подбуди, в условията на
повторност, в съучастие
като съизвършител с Орхан
Асенов Митков и Васил Нелев Андреев, чрез повреждане на прегради, здраво
направени за защита на
имот /взломени врати/,
отнел от Търговски обект
"Адмирал" чужди движими
вещи - 6 броя кроасани
"Севъндейс"; 3 пакета солети "Великови"; 24 бутилки
"Кока кола" от 500 мл и 80 /
осемдесет/ лева на монети,
всичко на обща стойност
108,35 /сто и осем лева и
тридесет и пет стотинки/
от владението на Петър

Александров Ангелов от гр.
Тутракан, обл. Силистра,
без негово съгласие, с намерение противозаконно да
ги присвои, като случаят не
е маловажен, поради което
и на основание чл. 197, т.
3 във връзка с чл. 195, ал.
1, т. 3 и т. 7 във връзка с
чл. 94, ал. 1 във връзка с чл.
20, ал. 2 и чл. 28, ал. 1, чл.
26, ал. 1 във връзка с чл. 63,
ал. 1, т. 3 от НК и чл. 78а
от НК го освобождава от
наказателна отговорност и
му налага административно наказание "Обществено
порицание".
Наложеното наказание
ще бъде изпълнено чрез публикуване във в-к "Тутракански глас" и в-к "Напредък".
Решението е влязло в законна сила на 28.12.2018 г.

Препис-извлечение от Решение №179а/22.11.2018
г., по НОХД №111/2018 г.
Тутраканският районен
съд признава подсъдимия
Господин Янков Панков,
роден на 19.06.2000 г., в гр.
Пловдив, живущ в с. Питово, обл. Сливен, български
гражданин, с начално образование, неженен неосъждан, за виновен в това, че
на 15.01.2017 г. в с. Вар-

ненци, обл. Силистра, като
непълнолетен, но разбиращ
свойството и значението
на извършеното и можещ
да ръководи постъпките си
по разумни подбуди, като
извършител, в съучастие
с Орхан Асенов Митков и
Илия Емилов Герасимов, в
условията на повторност
и продължавано престъпление, чрез повреждане на
прегради, здраво направени
за защита на имот /взломена врата на пивница и
взломен прозорец на смесен
магазин/, отнел от владеенето на ЕТ "Ирена - Велико
Игнатов" с управител Велико Иванов Игнатов, от
с. Варненци, обл. Силистра
чужди движими вещи - бутилка водка "Търговище"
от 1 л, 1 бутилка мастика
"Пещера" от 1 л, 2 бутилки уиски "Савой" от 1 л,
200 мл Уиски "Джим Бим",
1 бутилка вермут "Чочо
Сан" от 1 л, 12 бр. кутийки
"Кока кола", 22 бр. кутийки енергийни напитки, 60
пакетчета дъвки "Орбит",
50 бр. запалки, 15 бр. вафли
"Хипер фъстък", 10 бр. вафли "Споко фъстък", 10 бр.
вафли "Морени макси", 24
бр. вафли "Боровец", 4 бр.
суха паста "Наполеон", тарелка с курабии, тарелка с
миниеклерчета, 6 бр. кутии

цигари марка "Карелия 100
мм", на стойност 231,16
лв., без негово съгласие с
намерение противозаконно
да ги присвои и от владението на ЕТ "Ивален - Ивка
Киранова" с управител Ивка
Борисова Киранова от с.с.,
чужди движими вещи - 2 бр.
бутилки уиски "Балънтайнс"
от 750 мл, 2 бр. бутилки
уиски "Тийчърс" от 750 мл,
1 бр. уиски "Джони Уокър"
от 750 мл, 2 бр. бутилки
уиски "Савой" от 750 мл,
1 бр. електронна цигара
със зарядно устройство
и касов., 30 лв., без нейно
съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,
всичко на обща стойност
675,55 лв., като случаят не
е маловажен, поради което
и на основание чл. 197, т.
3 във връзка с чл. 195, ал.1,
т. 3 и т. 7 във връзка с чл.
194, ал. 1 във връзка с чл.
20, ал. 2 и чл. 28, ал. 1, чл.
26, ал. 1 във връзка с чл. 63,
ал. 1, т. 3 от НК и чл. 78а
от НК го освобождава от
наказателна отговорност
и му налага наказание "Обществено порицание" чрез
публикуване във вестник
"Тутракански глас" и вестник "Напредък".
Решението е влязло в законна сила на 10.12.2018 г.
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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка
с чл. 63, ал.3 от Закон за лечебните заведения и чл. 3
от и Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министерство на
здравеопазването за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения Общински съвет Тутракан

Обявява конкурс
за длъжността „Управител” на „Многопрофилна болница за активно лечение - Тутракан” ЕООД
1. Изисквания към кандидатите:
- Да притежават образователно-квалификационна
степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт
или лица с образователно-квалификационна степен
"магистър" по икономика и управление и с придобита
образователна и/или научна степен, специалност или
преминато обучение за повишаване на квалификацията
по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта
на здравния мениджмънт;
- Да имат най-малко пет години трудов стаж като
лекар, съответно лекар по дентална медицина, или
икономист; кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър" по медицина,
съответно дентална медицина, да имат придобита
специалност;
- Да не са осъждани на лишаване от свобода за
умишлени престъпления от общ характер, освен ако
са реабилитирани.
2. Необходими документи:
- Заявление за участие в конкурса;
- Автобиография;
- Дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията - оригинал или нотариално
заверено копие. Квалификация за здравен мениджмънт,
по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения, се удостоверява
с документите, посочени в § 3 от Заключителните
разпоредби на същата наредба;
- Диплом за специалност;
- Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж;
- Програма за развитие на „МБАЛ - Тутракан" ЕООД
за тригодишен период, включително шестмесечен
оздравителен план.
3. Място на подаване на документите и срок:
- Заявлението за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в деловодството на
община Тутракан в запечатан плик в срок до 17:00 часа
на 15 март 2019 г., като програмата за развитие на
дейността на „МБАЛ Тутракан" ЕООД за тригодишен
период се слага в отделен запечатан плик .
- „МБАЛ - Тутракан” ЕООД - гр. Тутракан следва да
предостави на кандидатите документите относно
структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала след публикуването на обявата.
4. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
От 10:00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на документите - 18.03.2019
г. - I етаж, Заседателна зала на Община Тутракан.
Конкурсът ще се проведе на три етапа:
- проверка на съответствието на представените
документи с предварително обявените изисквания;
- представяне от кандидатите на програма за
развитието и дейността на лечебното заведение за
тригодишен период;
- събеседване с кандидатите;
5. Информация относно темите на събеседване:
В сградата на Община Тутракан, I етаж, стаята №4
- Заместник-кмет Петя Василева- Князова до изтичане
на срока за подаване на документите.
На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/ 26.06.2000
г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет-Тутракан определя
комисия за организиране и провеждане на конкурса от
5 члена в състав:
- Председател - Заместник-кмет на община Тутракан;
- Секретар - представител на Регионална здравна
инспекция - Силистра - магистър по медицина;
- Член - правоспособен юрист;
- Член - Представител на Общински съвет Тутракан
- член на Постоянната комисия по бюджет и финанси;
- Член - Представител на Общински съвет Тутракан - член на Постоянната комисия по здравеопазване.

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

култура
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Тутраканци помнят Бленика
Л

итературно-музикална вечер посветена
на 120-годишнината
от рождението на поетесата Пенка Цанева-Бленика
бе проведена на 8 февруари
в Тутракан. Организирана
от НЧ "Никола Й. Вапцаров"
със съдействието на Историческия музей и Клуба
на местните литературни
творци тя събра любителите на поезията.
"Днес ние ще отпразнуваме рождението на Бленика,
отдавайки се на атмосферата, в която ще ни потопят нейни стихове, песни
по нейни текстове, биографични откъси, слова на
общественици, посветени
на нейното творчество и
спомени. Нека заедно да се
насладим на творчеството

поетично
Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Няма да казвам
Изпълнението на Камелия ЗЛАТАНОВА и Володя ИВАНОВ

на, бихме могли да я наречем, нашата Бленика" каза
при откриването водещата
Радостина Пейчева.
След нея, местната писателка Румяна Капинчева
прочете свое стихотворение, посветено на Пенка
Цанева - Бленика.
Кратка презентация за
живота и творчеството
на поетесата, изготвена
заедно с практикантите
в библиотеката от СУ
„Христо Ботев” представи
Йорданка Иванова, библи-

Проста песен

Библиотекарката
Йорданка ИВАНОВА

Ти си моят любим,
аз съм твоя любима все едно ни е нам,
накъде ще вървиме.
Виж, издига денят
свойта златна корона
и по нашия път
златни капчици рони.
Небесата цъфтят,
зеленеят тревите,
в мойте устни смехът
светла песен изплита.
Кога здрачът сплете
свойте сенки големи,
все едно е къде
уморени ще спреме.
И във блеснал палат,
и във сламена къща неизменна в тоз свят
любовта е все съща.
Тя във слънцето грей,
спи в зрънцето незрима,
в мойте устни днес пей
щастие има!
Пенка Цанева - БЛЕНИКА

Радостина ПЕЙЧЕВА

14 - 20.02.2019 г.

Румяна КАПИНЧЕВА

София РАДУЛОВА

отекар в читалището, а
стихове на Бленика прочетоха Никола Мораров - „Художнице, капризна", Григор
Василев - „Помня оня ден
съдбовен” и Иванка Морарова - „При земята".
Любовта към родния Тутракан, Добруджа и величествения Дунав Пенка
Цанева предава на дъщеря
си, която е сред най-добрите познавачи на нейното
творчество. Проф. Милена
Цанева бе изпратила свой
материал специално за
срещата - „Тутракан в живота и творчеството на
Бленика”, представен от
Анастасия Якова.
Мнение за Пенка Цанева - Бленика, публикувано
в Сборник със статии от
научна конференция, посветена на 90-годишнината от
рождението на поетесата,
издаден от Община Тутракан и НЧ „Никола Вапцаров”
изказа Анка Монева.
Музикалната част на събитието бе осигурена от
възпитаниците на Галена
Ненова от Музикален клуб
„Амфион” - София Радулова,
Виктория Ганева, Гергана
Петрова, Ана-Мария Атанасова, Ивелина Йорданова
и Лидия Маркопулу.
Истинска изненада за
всички бе изпълнението
на Камелия Златанова и
Володя Иванов на песента
„Щастие има” по стихотворението на Бленика
„Проста песен”. Песента
е популярна сред широката
публика в изпълнение на
Росица Кирилова.

Григор ВАСИЛЕВ

Няма да казваме на никого.
Че сме заедно, да не знаят.
Нека да чоплят и да разплитат,
защо съм такава замаяна.
Да се чудят къде ми е фибата.
Преди си я слагах в косата.
Странно сега я намирам
при чехлите до вратата.
Някъде искам да тръгвам.
Душата ми сънено се протяга.
Няма да казвам на никого.
Душата ми с твоята ляга!
P.S.: Със стихотворението "Няма да казвам"
Маргарита Черникова участва в XIII-я Национален
конкурс за поетеси „Дора Габе” организиран под
егидата на Съюза на българските писатели и Община Дъбовник, родното място на българската
поетична Прима.
Присъдени бяха две втори и три поощрителни
награди. Едната поощрителна награда журито
присъди на творбата на тутраканската поетеса.

Анастасия ЯКОВА

Ивелина ЙОРДАНОВА и
Лидия МАРКОПУЛУ

традиции

14 - 20.02.2019 г.
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В Старо село:

"Вино сладко, гърло гладко!"
зарязаха и лозите на селския
площад.
Много приятни и вкусни
изненади имаше за участниците и публиката - от миналогодишния победител във
Винария - Александър Добрев
- печено агне, от Винарна
"Младенова изба" - буре вино,
а хубавата музика осигури
тутраканецът със староселски корен - Анатоли Якимов.
И дамите от Вокалната
група към Пенсионерски клуб
"Добруджа" също бяха на линия със своите изпълнения.
Всъщност, какъв е крайният
резултат от надпреварата ще
попитате...

Ето ги победителите!

33-ма квалитетни майстори от Старо село, доказали
се във времето, че са такива, имаха възможност да
премерят майсторлъка си в
производството на червено
домашно вино по време на
третото издание на Винария
в селото.
"Вино сладко, гърло гладко!" - това бе мотото на тазгодишния конкурс за домашно
червено вино. Събитието,
което се превръща в един истински празник, се организира

А победителят си тръгна и с
буре за вино от "Младенова
изба".
За своята добра организация и Сдружение "Старо село
- живот и традиции" получи
подаръци - от управителя на
"Шумен"АД Димитър Петков
- музикална уредба с 3 микрофона, а от ННЕК-ЮНЕСКО
- 500 лв.
От Сдружението изказват
своите специални благодарности към Моника Ройбова,
която с любов и талант е
подготвила оригиналните
подаръци за сомелиерите във
Винария 2019 - Старо село.

Цеца НИКОЛОВА открива
Празника на виното

Така се тъпче
грозде в джибър

Димитър ПЕТКОВ
връчи своя подарък

за от Сдружение
"Старо село - живот и традиции". То
бе открито от неговия председател и
идеен организатор
Цеца Николова.
Староселци са
к атегорични, че
трапеза без вино е
като ден без слънце!
Тъпкане на гроздето в джибър от
млади моми е ритуалът, който събра спомените и
погледите на млади и стари. А полученото вино се опита, естествено, от
ергени. Ергените

Виното на 80-годишната
Марийка Димитрова Стоянова е победител в тазгодишното издание на Конкурса за
домашно вино в Старо село!
Любопитното е, че виното на
баба Марийка беше победител и на миналогодишната общинска Винария в Тутракан.
На второ място е класирано виното на Румен Стоянов
Григоров, а на трето - на Ангел
Христов Игнатов.
Вината бяха дегустирани
и класирани от Стефан Михайлов от "Младенова изба"
- Тутракан, Димитър Петков
от "Шумен"АД и Петранка
Иванова от Тутракан.
На призовата тройка бяха
връчени специални награди
осигурени от организаторите.

Храмов празник на църквата
"Св.Харалампий" в с.Варненци
Н
а 10 февруари 2019
г., когато светата
ни църква почита паметта на св. Харалампий,
Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит
Наум посети село Варненци,

Певиците от клуб "Добруджа"

където отслужи Света литургия в местния храм „Св.
Харалампий”, отбелязващ
храмов празник. На архиерея съслужиха: отец Фанел Бурулян от Румънската
православна църква, ст. ик.

Румънските гости и техните домакини

Илия Тонков, архиерейски
наместник за Тутраканска
духовна околия, ст. ик. Георги Георгиев, архиерейски
наместник за Разградска
духовна околия, прот. Михаил
Михайлов, председател на

Староселските моми и ергени

храма, прот. Васил Василев,
прот. Валентин Добрев,
свещ. Йордан Георгиев и
дякон Росен Георгиев.
За да присъстват на празничното богослужение специално бяха пристигнали още
и инж. Иринел Роман, кмет на
Община Кирнодж в Румъния,
придружен от господата Йон
Щефан и Аурелиян Котобан,
началник на пощенската
служба в Кирнодж и жители на Община Кирнодж.
В храма бяха кметовете
на с.Варненци - Снежана
Михайлова и на с.Шуменци
- Калина Михайлова и гости
от Провадия.

Подаръкът от румънската
община Кирнодж

В края на богослужението
владиката освети донесените от християните съдове с
пчелен мед, който да бъде за
благославение и изцеление на
вярващите, а Иринел Роман
произнесе кратко приветствие към Негово Високопреосвещенство, изразявайки
радостта на румънската
делегация от споделянето на
светлия празник. В израз на
внимание и синовна обич към
владиката, г-н Роман подари
голяма икона на св. Наум
Охридски, която да бъде поставена по целесъобразност
за молитвен спомен и благословение на християните от
Русенска епархия.
“ТГ”

общество

6

14 - 20.02.2019 г.

Важно за учениците!

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Ето какви матури ги чакат от догодина
ве задължителни матури и
две по желание ще полагат
сегашните деветокласници
догодина, когато станат в десети
клас. Те ще са първия випуск по новия закон, който ще има Национално
външно оценяване и в 10-ти клас.
Националното външно оценяване
след 10-ти клас, догодина, ще бъде
по два задължителни предмета български език и математика и по
два предмета по желание - чужд
език и информационни технологии.
Изпитът по български ще е тест от
въпроси с избираем или свободен
отговор, ще се създава и текст. По
математика изпитът също ще е тест
с различни по вид задачи.
По литература ще са дават само
българските автори, изучавани от
осми до десети клас. Чрез изпитите
по желание пък учениците ще могат
да получат сертификати за владеене на език и дигитални умения. На
тестовете ще се пишат точки, които

няма да се превръщат в оценки.
Тези точки, резултатите им, ще бъдат записани в Удостоверението за
завършен Първи гимназиален етап.
В това удостоверение ще влизат
още средноаритметичните оценки
по предметите от осми, девети и
десети клас.
Изключително важно е родители и ученици да знаят, че точките,
получени на Националното външно
оцеляване след 10-и клас и всички
оценки по различните предмети,
получени в 8-ми, 9-ти и 10-ти клас
няма да влизат в дипломата за
завършено средно образование.
Защо тогава е необходимо удостоверението за завършен Първи
гимназиален етап в 10-и клас? С
него учениците, които желаят ще
могат да започнат работа - те са
вече на 16 и образованието нататък
не е задължително. Ако пожелаят
обаче по-късно отново могат да се
върнат в системата. Обществото не

бива да остава с впечатлението,
че приключването на 10-ти клас и
получаване на Удостоверение за
завършен първи етап е равно на
средно образование и може директно да се продължи във висше
образование. Не, не може.
Учениците, които продължат в
11-ти и 12-ти клас ще имат или
професионално, или профилирано образование. Ще се учат само
няколко най-важни общообразователни предмета - български,
математика, чужд език, гражданско образование, но ще има найразлични профили от по три или
четири предмета.
Обмислят се и промени в матурите. Те ще са две задължителни
- едната български език на общообразователно ниво, другата - профилиращ предмет. В дипломата
за средно образование ще влизат
само оценките от 11-ти и 12-ти
клас и матурите.

1. В една кошница имало
4 ябълки. 4 деца си взели по
една ябълка, но в кошницата
останала една ябълка. Как е
възможно това?
2. Какво е това, което се
среща веднъж на всяка минута, два пъти във всеки един
момент, но никога на 1000
години?
3. Един човек живее на горния етаж на много висока
сграда. Всеки ден слиза до
приземния етаж с асансьор, за
да отиде на работа. Но когато
се връща, слиза на един от
средните етажи и се качва по
стълбите до горе, освен, ако
не вали. Защо?
4. Колко яйца можете да поставите в една празна кошница?
5. Трима души отишли на
хотел и платили за стая от 30
долара, като всеки от тях дал
по 10. След като гостите си

тръгнали от стаята, управителят се сетил, че има отстъпка
и цената е 25 долара, затова
върнал 5 долара. Те му дали
бакшиш 2 долара и си разделили останалите три. Един от
тях пита: Нали сега, след като
си взехме по 1 долар, всеки
от нас е платил по 9 долара?
Това общо е 27 долара. Плюс
2-та долара, които дадохме на
управителя, означава стават
общо 29. Къде се губи единият
долар?
6. Баща и син пътуват с кола.
Правят тежка катастрофа и
идват автомобили на Бърза
помощ. Едната линейка откарва бащата в болница, другата
превозва сина в друга. Синът
трябва спешно да се оперира.
Хирургът влиза в операционната зала, но след като поглежда,
казва: "Не мога да оперирам,
това е синът ми!" Как е въз-

можно това?
7. На един кораб е прикрепена стълба, направена от въже.
Разстоянието между две стъпала е 20 см. Стълбата е потопена
във водата до 4-тото стъпало,
като броите от края, който е във
водата. Идва вълна и нивото на
водата се покачва с 40 см. Още
колко стъпала ще потънат?
Отговори от миналия
брой:
Щом в градчето /например,
Тутракан/ има само две фризьорки, означава, че те си
правят прически взаимно. Ако
едната от двете е винаги с лоша
и неподдържана прическа, това
означава, че едната от двете
не е добър фризьор. И това е
фризьорката, чийто фризьорски салон е винаги подреден
и чист.Това е и причината
контесата да избере втората
фризьорка.

Д

загадки за ума

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

Община Главиница, Област Силистра

Обявление
Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на общински имоти с предназначение „за офис“ и Обособена част с площ 317 кв.м
в сутерена на СУ „Васил Левски”

Имот, населено място, акт за
№
публична общинска собственост

Начална
тръжна
Площ
цена,без
ДДС

Цена на
тръжни
документи

Депозит Час
за
на
участие търга

Самостоятелен обект „офис“ с
идентификатор №15031.501.434.4.5
1. в сграда идентификатор
№15031.501.434.4 находящ се в гр.
Главиница ул „Витоша“ 46

10
20.00 лв.
кв.м

10,00 лв.

2.00 лв.

10.30
часа

Самостоятелен обект „офис“ с
идентификатор №15031.501.434.4.7 в
10
2. сграда с идентификатор
20.00 лв.
кв.м
№15031.501.434.4 находящ се в гр.
Главиница ул „Витоша“ 46

10,00 лв.

2.00 лв.

10.30
часа

Обособена част с площ 317 кв.м в
сутерена на СУ „Васил Левски” с
3. идентификатор №15031.501.434.3
находящ се в гр. Главиница
ул.”Оборище” 57

10.00 лв.

13.00 лв.

11.00
часа

317
126.80 лв
кв.м

Търгът ще се проведе на 07.03.2019 г. от 10:30 часа 11:00 часа в заседателната
зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница.
Закупуването и получаването на документацията се извършва всеки работен
ден от 09:00 часа до 16:00 часа, след представяне на документ за закупуването й.
Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите,
етаж 1.
Краен срок на закупуване на документацията и подаване на заявления за участие
е до 16:00 часа на 06.03.2019 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 08.04.2019 г. на
същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за
участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на заявления
за участие до 16:00 часа на 05.04.2019 г.

Приказки за възрастни

Нестандартни разсъждения за стандартни неща
В седмицата на любовта и виното, малко неизвестни мисли от известни хора
1. Насладата от любовта трае един момент. Болката от нея цяла вечност. - Бет Дейвис
2. Твоите думи са моята храна, твоят дъх е моето вино. Ти си
всичко за мен. - Сара Бернар - френска актриса
3. Любовта е обещание. Любовта е сувенир. Веднъж дадена,
никога не може да бъде забравена. Не я оставяйте да изчезне. Джон Ленън
4. Любовта е като виното. Тя опиянява, замайва, прави цветовете по ярки. - Неизвестен
5. Едно просто "Обичам те!" е по-значимо от всички пари! - Франк
Синатра
6. Няма любов без вино и няма вино без любов. - Неизвестен
7. И накрая, любовта, която получаваш е равна на тази, която
даваш. - Пол Маккартни
8. Първата целувка и първата чаша вино са най-добрите. - Марти
Рубин
9. За мен любовта е някой, който да ми каже: "Искам да бъда с теб до края на живота си и ако е нужно,
бих скочил от самолет за теб". - Дженифър Лопес
10. Сърцето си иска своето. Няма логика в тези неща. Срещаш някого, влюбвате се и това е. - Уди Алън
11. Знаеш, че е любов, когато всичко, което искаш, е той да бъде щастлив, дори ти да не си част от неговото щастие. - Джулия Робъртс
12. Да бъдеш смел означава да обичаш безусловно, без да очакваш нещо в замяна. - Мадона
13. По-добре да обичате и да загубите, отколкото никога да не сте обичали. - Хемингуей
14. От всички страсти любовта е най-силната, защото атакува ума, сърцето и усещанията едновременно. - Лао Тзъ
15. За мен виното е страст. То е семейството и приятелите. То е топлината на сърцето и щедростта
на духа. Виното е изкуство. То е култура. То е същността на цивилизацията и изкуството да живееш. - Робърт Мондави
16. Любовта е една душа в две тела. - Аристотел
17. Една истинска връзка е тази, в която човек е свободен да бъде себе си - да се смее с мен, но никога на
мен. Да плаче с мен, но никога заради мен. Да обича живота, да обича себе си, да обича да бъде обичан. Тази
любов се базира на свобода и никога не може да се роди в ревниво сърце. - Лео Бускали

"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 - 7:30 (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

и още нещо...
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Една блондинка пита приятел:
- Не го знам. Той какъв е?
- Как се превежда i dont know?
- Той трака совника.
- Не знам.
- Каквоооо? Ти тия глупости
- Странно, когото и да питам откъде си ги научил?
никой не знае.
- От градината, бе тате.
- Каквооо?! Я, да чуя какво
При бръснаря:
учите!
- Вие май сте постоянен клиент?
- Удо Мача совник трака...
- Не, тия белези са ми от катастрофа.
- Мадам, на колко сте години?
- На 30 и няколко.
- "Каменица" - мъжете знаят
- И колко е това няколко?
защо!
- Добре, дееее! 23 е!
- "Караница" - жените знаят
защо!
Сестра в лудницата се оплаква
на доктора:
Мисля, че вариантът с жената и
- Този, новият, ще ми скъса нерлюбовницата е замислен изначал- вите. Като е заповтарял "О, Алеко!
но. На мъжа му липсват ребра и от О, Константинов!" Откакто е приет,
двете страни...
не е спирал.
- Не го вини, човечеца, и теб
- Знаеш ли, Кети, отивам на да те посрещне петгодишния ти
банкет и чорапите ми са в тон с син на вратата и да ти подари 100
прашките!
портрета на Алеко, и ти ще луднеш!
- Стига бе, ти си боса Марийке!?
- Че от къде ги е взело хлапето?
- Ами така, де!
- Прилежно ги изрязало от 100
левовите банкноти на баща си...
- Мамо, този неблагодарник
мъжа ми не ще да яде фасула?!
Наближава пролетта. Изпод
- Дъще, ти му кажи, с колко труд леглата срамежливо се подават
си го сварила!
първите кантари...
- Трябва да го варя ли...
Обява: - Търся красива жена,
Между блондинки:
която да прави с*кс срещу 5000 лв.
- Муцка? Знаеш ли, че тази
Р.S. Моля, за бързи отговори, че
година 8-ми Март ще е в петък?
парите спешно ми трябват!
- Божеее, само дано не е 13-ти!
- Подсъдими, обирът станал ли
- Тате, какво е това совник?
е така, както го описа прокурора?
- Абе, де да знам.
- Не, но и неговия план си го
- А кой е Удо Мача?
бива!

Забавна астрология
Водолеят
и любовта
ази седмица е под
знака на любовта, а
се знае, че Водолеят лее любов навсякъде.
Той и така е изобразен
- с амфора на рамо да
излива нещо. Някой ще
кажат, че това е вино,
други вода, трети Кока
кола, но сега си затваряме очите и казваме: ВОДОЛЕЯТ ЛЕЕ ЛЮБОВ! И то
така я лее, че наводнява земята. Не всяка зодия може
да издържи на напора му. Например, лъвът плясва с
опашка и бяга някъде на сухо място. Обаче рибите
са очаровани и стихоплетстват за Водолея следното
нещо.
Водолеят живее с ума си - общителен, честен открит той не обича връзките къси и в секса е много
открит.
Да търси той винаги може фантазия, блян и мечта,
където ще слага на ложе прекрасната своя жена.
Чете, изучава, опитва различни похвати за секс.
Понякога даже в молитва той търси любовния лек.
Симфония, творчество даже, открива в любовна
игра, готов е дори репортажи да прави сам пред
света.
Любовник на сцена прочута играе той роли безброй
и сменя ги всяка минута, не знае мир и покой.
Такава е зодия видна наречена с чар ВОДОЛЕЙ. Характеристика има завидна, че всъщност е чародей.
Така мислят Рибите. Дали са прави, не знам. А вие?

Т

Астрологът

Сканди

СУДОКУ

сМЯХ

7

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...

„От Виена и Константинопол.
Етнография на града“

ака се нарича новата мобилна изложба,
която ще гостува на
Тутракан и гостите на
града в продължение на
месец.
Тя ще се открие на 15
февруари (петък) от 17:00
часа в Изложбената зала
на Историческия музей.
Мобилната експозиция
е съвместен проект на
Регионален етнографски
музей - Пловдив и Регионален исторически музей
- Русе и е реализирана
във връзка с Българското председателство на
Съвета на Европейския

Т

съюз през 2018 г.
Изложбата „От Виена
и Константинопол. Етнография на града“ представя европеизацията на
всекидневието в българските градове и прехода
към Модерността в края
на ХIХ век. В това време
Пловдив и Русе са главните икономически двигатели на младата българска държава, а ефектът
от създаденото благосъстояние се отразява и
върху начина на живот на
техните жители. Възприемането на практики от
Модерността е резултат

на влиянието на две империи, чиито столици са се
превърнали в символи за
страните от Балканите.
Константинопол усвоява европейски модели
и ги адаптира за елита
в Османската империя,
а Виена е посредник на
влиянието от Западна
Европа, но и сама създава
стил.
Индустриалната рев о л ю ц ия о т в ар я н о в и
възможности за обмен,
създава нови пътища с
помощта на железницата, а парният двигател
е навсякъде - по реки и

в пивоварни. Телеграфът
и телефонът скъсяват
разстоянията, а медиите
пренасят новини и реклами от цял свят.
Въпреки че са проводници на стила на Виена
и Константинопол, Русе
и Пловдив изграждат свой
собствен дух. Градовете
търсят себе си чрез образите на други градове
- затова съществува
Кючюк Париж в Пловдив,
а Русе е разпознаван
като Малката Виена. С
кого всъщност се съизмерват двата града
показват и названията на
ресторанти и хотели (В
Пловдив любими места за
празненства са хотелите
„Молле“ и „Люксембург“
(с театър). В Русе това
са „Букурещ“ и „Виена“ ).
Преходът към Модерността намира отражения във всички сфери
- градоустройството,
архитектурата (в Пловдив работят чешките
архитекти Хенрих Майер,
Йосиф Шнитер. Русе попада под властта на австро-унгарския вкус чрез
виенчаните Фридрих Грюнангер, Едуард Винтер,
Петер Паул Бранг), интериора на градските къщи,
които се уреждат във
„виенски“ и „цариградски“
стил, музиката, фотографията, дамското и мъжко
облекло, аксесоарите,
кухнята, храненето.
Очакваме Ви!
Исторически музейТутракан

Мамо,прочети ми!

Бъбривко

еца, чували ли сте
за Калина Малина?
Това е една писателка, живяла много отдавна, но
писала интересни историйки
за вас. Името й е много сладко, нали? Но всъщност това
е псевдоним. Тя се е казвала
Райна, но веднъж на ръката

Д

й кацнала калинка-малинка
- На село има ли море?
и започнала да й разказва
- От нашата чешма на
приказки, историйки и сти- двора
хотворения. Ето едно от тях:
ще потече ли сладък мед?
- Защо листенцата на бора
Борко - мойто братче са толкоз тънки и безне може никак да мълчи.
чет?…
И вечер в малкото креТа мога ли да зная всичко!
ватче
Дано по-скоро порасте
гласецът му ечи, ечи…
това бъбривичко дете!
Че за какво ли то не пита?
Да учи вече и самичко.
- Земята с влак ли се оре?
Самичко книжки да чете.
- Свинята има ли копита?
Мамчето

14 - 20.02.2019 г.

Фризьорски салон "Guli Style"
Тутракан, ул."Ана Вентура" №8

Подстригване мъжко и дамско, боядисване,
кичури омбре, козметични процедури и грим!
Работно време:

За записване:

понеделник – петък:
10:00–18:00 ч.
събота: 10:00–14:00 ч.

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

световна седмица на брака
1. Къде са се сключили първите бракове?
а/ Египет
б/ Византия
в/ Месопотамия
2. От коя жена тръгва традицията на бялата
сватбена рокля?
а/ Пагане
б/ кралица Виктория
в/ кралица Екатерина
3. Какъв цвят са булчинските рокли в Китай?
а/ червени; б/ сини; в/ жълти
4. След колко години брак двойките получават
поздравителна картичка от Белия дом?
а/ след 30 години
б/ след 50 години
в/ след 80 години
5. Коя страна позволява за пръв път еднополови
бракове?
а/ Норвегия; б/ Дания; в/ Холандия
6. Коя страна не позволява развод?
а/ България
б/ Танзания
в/ Филипините
7. Кога е подарен за пръв път годежен пръстен
с диамант?
а/ 1477 год.
б/ 1380 год.
в/ 1050 год.
8. Какво символизират сключените ръце при
бракосъчетанието?
а/ примирение
б/ наведена глава сабя не сече
в/ взаимна отдаденост
9. От къде извира традицията да се разчупва
погача над главата на младоженците?
а/ от древен Рим
б/от древен Египет
в/от древен Кайро
10. Как се наказвала изневярата на мъжете в
древни времена?
а/ със 100 тояги на голо
б/ разходка из града с конски капаци
в/ с изпиване на бъчва вино
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. А; 3. А;
4. А; 5. Б; 6. А; 7. А; 8. В; 9. А; 10.А

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

14 февруари - Марин ДРАГАНОВ, Председател на Пен18 февруари - Нора ДРАГАНЧЕВА, Ст.експерт ГРАО,
сионерски клуб №1, Тутракан
Община Тутракан
16 февруари - Ибрям ТАЗИМОВ, Кмет на с. Преславци,
18 февруари - Хасан ХАСАН, Гл.спец. "Европроекти и
община Тутракан
програми", Община Главиница
17 февруари - Диляна СТЕФАНОВА, Школа по китара,
20 февруари - Веска КИРИЛОВА, Ст.спец. "АФО", КметНЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
ство с. Богданци, община Главиница
17 февруари - Невена СТОЯНОВА, гр.Тутракан

Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org
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