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ОБЩИНА ТУТРАКАН ОРГАНИЗИРА КОНКУРС:

„НАЙ-ЧИСТА И КРАСИВА УЛИЦА,
ГРАДИНКА ИЛИ ЗЕЛЕН КЪТ”
За победителите са осигурени парични награди,
ще ги получат на официална церемония
на 21 септември - Празник на Тутракан

Е

дно интересно и полезно начинание през
летните дни организира Община Тутракан
- конкурс за най-добре поддържана улица, градинка
или кът. Конкурсът ще има
състезателен характер, а
участниците ще могат да
покажат как са подредили,
почистили или зацветили
на стр. 2

Четирима полицейски
служители от Тутракан
с награди!
на стр. 3

Отлично представяне и
заслужени награди за малките
читалищни самодейци

Старт на Лятната
занималня в ОЦИД

на стр. 4

на стр. 4

регион
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ОБЩИНА ТУТРАКАН ОРГАНИЗИРА КОНКУРС:

НОВИНИ
ТОДОР ТОДОРОВ - ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ НА ГЕРБ

Областният координатор на ГЕРБ-Силистра Тодор Тодоров бе
избран за член на Изпълнителната комисия на партията. Това стана
ясно след провелото се в София извънредно Национално събрание
на ГЕРБ. Вторият нов член на комисията е председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. Изборът на Тодор Тодоров във
висшето ръководство на ГЕРБ, според негови съпартийци, е израз
на признание за работата на структурата в Силистра и на неговите
лидерски умения като дългогодишен местен координатор.
ЗАПОЧВАТ КРЪСТОСАНИТЕ ПРОВЕРКИ
ЗА КАМПАНИЯ 2019
ДФ „Земеделие“ уведомява всички кандидати за подпомагане по
схемите и мерките на директните плащания, че от 8 юли, стартираха
кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане
за Кампания 2019. Проверките представляват геопространствено
сравнение на декларираните от кандидатите площи и наличните
данни в специализираните регистри на Интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК). Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба
5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по
схеми и мерки за директни плащания, „не се приемат искания за
оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване
на кръстосани проверки на тези заявления.
КРИМИНАЛЕ
32-годишен без книжка управлявал лек автомобил „Фолксваген“ с
регистрационни табели, издадени за друго МПС. Той бил засечен от
полицейски служители на 3 юли в района на село Белица. Справка
показала, че мъжът се намира в едногодишния срок от наказването
му по административен ред за управление на МПС без съответното
свидетелство.
Лятна кухня се запалила поради небрежна работа с огън. Произшествието е станало на 3 юли около 17:50 часа в село Пожарево. Екип
на РСПБЗН-Тутракан загасил пожара, преди да обхване и къщата на
стопаните. Изгорели около 40 кв.м разгърната площ.
Тутракански огнеборци са отстранили паднало дърво върху пътното платно в района на болницата, оказали са техническа помощ и са
разчистили платното след тежко пътнотранспортно произшествие,
станало на 3 юли около 19:20 часа.

„НАЙ-ЧИСТА И КРАСИВА УЛИЦА,
ГРАДИНКА ИЛИ ЗЕЛЕН КЪТ”
от стр. 1 платна, пред входовете на
жилищните блокове, в двотехните улици и градинки рове на държавни и общински
институции и т.н. Не се
пред домовете си.
Целта на организатори- допуска номинирането на
те е да се активизира у оформени градини/кътове в
жителите на гр. Тутракан частни имоти.
Заявления за участие по
желанието за почистване,
поддържане и облагородяване образец ще се приемат в Инна градските пространства, формационния център на обкакто и да се засили у тях щинската администрация от
чувството за опазване и 8 юли до 13 септември т.г.
поддържане чистотата в В него се вписват трите
града и населените места в имена на участника; точен
адрес, телефон, e-mail - за
община Тутракан.
Гражданите със собствен контакт; адрес на мястото,
труд и по свое естетическо където е създадена цветнавиждане трябва да оформят та градина, номинирана за
цветна градина в избрана конкурса; подробна инфорот тях публична площ в мация за видовете цветя и
града. Това могат да бъдат декоративна растителност,
междублокови пространства, с които е оформена градинаградините край пътните та; снимков материал на CD/

Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа

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,
14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577

който през изминалата година е създал и поддържал
цветна градина в зелените
площи в населените места и
редовно е внесъл дължимите
местни данъци и такси до
настоящата година включително. Допускат се колективни номинации.
Пълен списък на подадените номинации ще бъде
публикуван в уеб-сайта на
Община Тутракан. Участието в конкурса не е обвързано
с такса за участие.
Финалът е предвиден на 21
септември - Ден на Тутракан, когато на официална церемония ще бъдат наградени
победителите. Наградите са
парични: 1-ва награда - 150.00
лв., 2-ра награда - 100.00 лв. и
3-та награда - 50.00 лв. “ТГ”

Усложнената епизоотична обстановка
в страната обсъдена на среща
в земеделското министерство

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30, 19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15, 19:30 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, 10:00 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.

DVD или разпечатани върху
хартия.
Участниците ще се оценяват от жури, включващо
представители на Община
Тутракан и специалисти
по озеленяване. Журито ще
заседава веднъж за периода
и ще класира подадените
заявления.
По време на периода на
конкурса (юли-септември)
е възможно участниците
да заявят посещение от
журито в удобен за тях ден
с цел по-доброто оценяване
на оформлението на градината в момента, когато тя
изглежда най-добре, според
създателя й.
Номиниран за участие
може да бъде всеки жител
на град Тутракан и селата,

О

бластният управител на област Ивелин
Статев и неговият
заместник Илиян Великов
участваха по покана на
Министерство на земеделието, храните и горите
в работна среща за обсъждане на усложнената
епизоотична обстановка в

страната във връзка със
заболяването „Африканска
чума по свинете“.
Срещата бе открита и
ръководена от министъра
на земеделието Десислава
Танева, а в дискусията се
включиха заместник-министри и висши служители
от три министерства,

изпълнителни
директори на
две държавни агенции,
както и представители на
държавната
власт от 14
области.
Присъстващите обсъдиха представената актуална за България
и за Европа
информация
по отношение
на заболяването, за да
стане ясно,
че проблемът
е решен в Република Чехия,
където вирусът е изчистен, макар и
до този момент да няма
ваксинация.
Предложени са конкретни
мерки за спиране разпространението на заболяването в България: широка
информационна кампания
в населени места от експертни екипи от ОДБХ, об-

ластните администрации
и местните власти. Тя е
предвидена сред стопани
на животни (тип „заден
двор“), както още в средите на ловци, гъбари,
билкари, но и на шофьори
от държави, в които има
огнища на заболяването.
Засилват се мерките за
намаляване на популацията
на дива свиня, като първичен разпространител
на болестта. Усилията
на МЗХГ и ИАГ ще бъдат
концентрирани основно в
Северна България, приоритетно около огнищата
и десеткилометровата
гранична зона с р. Дунав,
както и около свинекомплексите.
Мерките ще бъдат насочени към засилване отстрела на дива свиня чрез
постоянен индивидуален
лов, както и провеждане
на активен обход на заразените зони. В момента
се обмисля финансово стимулиране на индивидуален
отстрел на дива свиня. Той
предвижда да се заплаща 50
лв. на отстреляно животно
само в рисковите райони.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 5 юли 2019 г.
4 оператори, производствена линия – лица с ТЕЛК,
средно образование – (техник, механик, ел.техник).
английски език говоримо A1, компютърна грамотност,
опит по специалността – 1 год.
5 готвачи – средно образование, английски език говоримо – B1;
5 камериери – средно образование, английски език
говоримо – B1;
5 рецепционисти – средно образование, английски
език говоримо – B1;
5 сервитьори – средно образование, английски език
говоримо – B1;
1 продавач-консултант – основно образование;
2 оператори, производствена линия – основно образование;

3 машинни оператори, обработка на метални изделия – средно образование, двусменен режим на работа
1 лекар – висше образование „Медицина“.
Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в
едно направление:
- За обучение по време на работа
1 майстор - производство на хлебни изделия – няма
изисквания за заемане на длъжността
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.

регион

11 - 17.07.2019 г.

3

Урок втори: По история и по патриотизъм и родолюбие

Велика България и какво знаем за нея?

Васил ТЪРПАНОВ

рез м.май т.г. космически специалисти с
руския спътник "Ресурс ДК 1" за дистанционна сондиране засне на метри под почвената
повърхност очертания на кански
(хански) дворец до гр.Болгар столица на Волжка България,
която е била много по-обширна
от Дунавска България основана
от кан (хан) Аспарух, в апогея си
при цар Симеон Велики.
Наричали Волжка България
страна на великите или сребърни българи. Едно от важните
средища на древните ни предци
е бил гр.Балх. За съседните
народи етнонимът "българи"
означавал "бели", "блестящи"
"издигнати" хора. Определението се пренесло във вековете.
Както е известно, петимата
синове на кан (хан) Кубрат не
задържат монолитна България,
а я разделят, за да загине по-

П

отделно всеки от тях. От Приазовието потеглят в различни
посоки. Бат Баян - първородният, тръгнал на юг към устието
на р.Волга и Кавказ. Котраг - на
север по поречието на Волга и
Кама. Кубер е преминал Карпатите и панонските земи, основава Средновековна Българска
Морава и стига до днешна Македония. Аспарух заел обширен
район от р.Днепър до средата
на Балканския полуостров и
основава Дунавска България.
Алцек стигнал чак до Равена и
Салерно (Италия).
Сведения за Волжка България черпим предимно от
арабски и персийски географи
от IX - X век. Те споменават за
гр.Болгар, като столица на държавата. През 922 г. арабският
пътешественик Ибн Фадлан
оглавил дипломатическа мисия
на арабския халифат, която
посещава тогавашния кан на
държавата Алмъш. В пътеписите
си, арабинът нарича българите
"сакалиби", т.е достойни хора,
различни от номадите-тюрки.
Отбелъзва се още, че при посрещане на чужденци, при среща
с големци, те не се просвали
ничком на земята, а оставали
прави и само сваляли шапка.
В периода IX - XIII в. Волжка
България се превръща в мощна
държава. При кан Челбир (XIII
в.) тя се простира от р.Енисей
на север до Каспийско море на
северозапад. Имало е градове
с над 100-хилядно население,
между които Биляр, Болгар,

Четирима полицейски
служители от Тутракан
с награди!
С
Н

ъс заповед на
старши комисар
Мартин Недялков - впд директор
на ОДМВР-Силистра,
19 служители на областната дирекция са
наградени с „Писмена
похвала” за високи
професионални резултати и във връзка с
професионалния празник на служителите
на МВР - 5 юли.
Наградата получават десет служители
на Районното управление в Силистра
и четирима от Районното управление
- Тутракан. Отличените тутракански
полицейски служители
са инсп.Ангел Милчев,
инсп.Мелин Рашидов и
полицай Деян Парашкевов от "Криминална
полиция" и инсп.Биртан Хасан от "Икономическа полиция".
Сред заслужилите
отличиe са също двама служители на група
„Миграция” и трима
разследващи полицаи
от отдел „Разследване”.
С грамота от административния секретар на МВР е наградена и главната
счетоводителка на
дирекцията.

***
а 5 юли т.г. се
навършиха 140
години от създаването на вътрешното ведомство. С
Указ № 1 от 5 юли
1879 г. на княз Александър I се създава
Министерство на вътрешните работи /
дела/ в състава на
първото българско
правителство. Първи
български министър
на вътрешните работи е Тодор Бурмов.
Основните сфери на
дейност на министерството са: вътрешни
работи и администрация; народно здраве;
ветеринарно дело; управление на пощите
и телеграфите. Полицейските функции
се осъществяват от
административно-полицейско отделение
при МВР и свързаните
с него институции. В
началото на ведомството са възложени
и неприсъщи за него
задачи: ветеринарното дело, което отпада през 1893; управлението на пощите,
което свършва през
1882 г.; а през 1885
г. то се освобождава
и от обществените
дела.

Сувар и други - общо над 200
градове. Тогавашна България
са я наричали "страна на градовете".
През 1223 г. българите разбиват войските на Чингиз хан,
който след завземането на Киевското княжество, се насочва
към Волжка България, но тук е
разгромен от българите. Тази
битка в историята е позната
като "Овнешката битка". Пленените монголи не са били избити,
а разменени за овни. По-късно,
през 1236 г. синът на Чингиз Угадай, опожарил и сринал до
основи гр.Биляр. Ширналата
се българска държава не устояла на монголските набези.
"Кървавият" Темерлан свива
голяма България до град-държава (Казан), който през 1552 г.
след дълга обсада е превзет от
зар Иван Грозни и присъединен
към Киевска Рус. По-късно Екатерина Велика установява социално и икономическо равенство
между руските и българските
поданици.
В историческата и религиозната съдба на Дунавска и
Волжка България има две знаменателни съвпадения. При
покръстването на първата, княз
Борис избил до девето коляно
52 болярски рода, останали
верни на тангризма - старата
религия на българите. Несъгласните с исляма във Волжка
България я напускат, за да си
останат християни начело с
Арпад- синът на кан Алмъш, и
стигат до днешна Унгария.

По едно и също време - 1396
г., Дунавска България пада под
османско (турско) робство и
през същата година Тамерлан
опустошава Волжка България,
която повече не се възражда.
Реставрираните сгради на
средновековния гр.Болгар,
чиито контури бяха заснети от
Космоса, днес се намират в
руската автономна област Татарстан. Комплексът е обявен
за държавен историко-архитектурен музей - резерват. Видни
татарски учени, между които
Алфред Халиков, от години
изучават българските корени на
населението в региона. Проф.
Халиков публикува и стотина
руски фамилии, водещи началото си от мигрирали в руските
земи волжки българи като:
Борис Годунов, Мусоргски,
Суворов, Тургенев и още други.
При по-раншни разкопки на
гр.Болгар са открити жилища,
работилници, хидравлични
съоръжения, мавзолеи, християнски храм, канско съдилище и
др. обекти.
След сателитната снимка веднага е започната работа.
Познат от историята е и друг
град, столица в Таврия и Кубан
- гр.Панагория, по записките
на византийския заложник във
Волжка България - Велизарий.
Думата имат историците да осведомят патриотите и
родолюбците на България за
нейното величие и падение през
вековете.
Следва продължение

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

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение
№ 755 по Протокол № 54 от 28.03.2019 г. на Общински съвет Тутракан,
Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-1092/05.07.2019
г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.
egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот УПИ-I с площ от 990.00 кв.м,
кв.15 по плана на с. Търновци, общ. Тутракан, обл. Силистра, одобран
със Заповед № 3649/05.07.1955г., съгласно АОС №2116/29.09.2016г,
при граници и съседи: път II- ри клас Тутракан- Силистра; УПИ-II- общ.;
терен отреден за залесяване; Улица о.т. 22 към о.т. 20.
Търгът ще се проведе при начална тръжна цена в размер на 4 514,40
лв. (четири хиляди петстотин и четиринадесет лева и четиридесет
стотинки), в т.ч. 20%ДДС
Стъпката за наддаване е в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/.
Депозитът за участие в търга в размер на 500,00 лв. / петстотин
лева/ се внася в срок в срок до 17.00 часа на 22.07.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-041092/05.07.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности"
- стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната
документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите
могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 05.07.2019 г.
до 15.00 на 22.07.2019 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с
ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община
Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично
посочена в Заповед № РД-04-1092/05.07.2019 г.
Търгът ще се проведе на 23.07.2019 г. от 11:00 часа в Заседателната
зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 22.07.2019 г. (в „Информационен
център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху
плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното
наименование на обекта, предмет на търга.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
30.07.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31. при същите условия от 11:00 часа.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.
egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан
- стая №32.

ПОКАНА
Уважаеми съграждани и жители на общините
Главиница и Ситово,
Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския
сектор и местния бизнес от територията на МИГ
"Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа",
КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ
В ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ
ПРОВЕДЕ НА 15.07.2019 г. /понеделник/ ОТ 10:00
ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Програмата включва:
1. Представяне на напредъка при изпълнение на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа", която се прилага през програмния период
2014 - 2020 г., в т.ч.:
• Мерките от Програмата за развитие на селските
райони, включени в Стратегията
• Мерките от ОП Развитие на човешките ресурси
и ОП Наука и образование за интелигентен растеж,
включени в Стратегията
2. Представяне на резултатите от проведени проучвания на територията
3. Представяне на Индикативния времеви график за
прием на проектни предложения до края на 2019 година
по мерките, включени в Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа
Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа се реализира с подкрепата на:
• Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ чрез Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г.
• Европейския социален фонд /ЕСФ/ чрез Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
• Европейския социален фонд /ЕСФ/ чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж” 2014-2020 г.
Стратегията за Водено от общностите местно
развитие за територията на общините Главиница
и Ситово се изпълнява от МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа по споразумение РД-50-34 от
20.04.2018г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПРЧР и на ОПНОИР, за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено
от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
За връзка с екипа на МИГ "Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа":
гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а,
тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258, e-mail: mig_
glavinitsa_sitovo@abv.bg

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2018 г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните
финанси и чл. 52 ал.1 от Наредба №26 за условията и
реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза
за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница,
Председателят на Общински съвет гр. Главиница
КАНИ
местната общност, всички обществени организации
и юридически лица от общината на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2018 г.
Обсъждането ще се проведе на 15.07.2019 г. /понеделник/ от 17:00 часа в заседателната зала на Общински
съвет гр. Главиница - етаж 2.
Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община
Главиница:https://www.glavinitsa.bg/m-otchet-budjet.html
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да
направите писмено в деловодството на общината
или на електронен адрес: obshtina@glavinitsa.bg; obs@
glavinitsa.bg
Месут АЛИШ,
Председател на ОбС - Главиница
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Отлично представяне и заслужени награди
за малките читалищни самодейци
- Гранд при в категория
"Вокал".
Школата по съвременни
танци спечели 2-ро място
в категория "Хореография съвременни танци".
Йоана Богданова и Елица Камбурова са първи в
категория "Вокал" за съответната възрастова група,
а ВГ „Щурчета” - също на
първо място в категория
"Вокал групи" – за тяхната
възрастова група.
Във фестивала се включиха над 500 участници от
Украйна, Македония, Естония, Полша, Русия и България, които бяха оценявани
от 8-членно международно

О

т 28 юни до 2 юли т.г.
в гр. Обзор се проведе
8-мото издание на
Международния фестивал
на изкуствата "Морско конче", организиран от "Обзор
арт", Фестивална фондация
"Морско конче" и Международната арт асоциация
ZIRKA. В него участваха
ВГ "Щурчета" с ръководител Антония Камбурова и
Школата по съвременни
танци с ръководител Лидия
Светославова, информират от НЧ "Н.Й.Вапцаров"
- Тутракан. Прекрасното
представяне на децата и
разнообразната ваканционна програма донесоха много
отличия, бурни овации и
големи емоции.
Децата от Вокалната
група получиха три от

най-престижните награди:
Йоана Богданова и Калоян
Костадинов - наградата
на Община Несебър, Елица
Камбурова - наградата на
кмета на гр. Обзор и голямата награда на ZIRKA

С

- основател и директор
на фестивала, проф. д. изк.
Лозанка Пейчева - Председател, Дора Барева - хореограф, член на международния съвет по танци към
ЮНЕСКО, доц. Донна Михайлова – преподавател, водеща солистка в държавния
оркестър „Гуслярьi России”,
преподавател в ГМПН им. М.
М. Имполитова - Иванова,
Москва Русия, Костадин
Михайлов - изследовател
на българското културно
наследство, председател
„Пазители на българското”, странджански народен
певец, доц. д-р Венцислав
Димов - фолклорист, етномузиколог, радиоводещ в
Дарик радио София, Николай

Старт на Лятната занималня в ОЦИД
П

од мотото "Знам какво
искам да правя това
лято" от началото на
тази седмица в залите на
Общински център за извънучилищни дейности в Тутракан
започна работа Лятна занималня за деца.
В забавната лятна дейност
участват ученици от 1-ви до
4-ти клас от тутраканските
училища. С тях работят педагози, които ежедневно им
предлагат образователни и
занимателни игри.
Лятното приключение, което осмисля свободното време
на децата, е всеки ден от 9:00
до 17:00 ч.
Негови организатори са
Община Тутракан, ОЦИД и
“ТГ”
МКБППМН.

жури с председател Юрий
Владимирович Биленко. Фестивалът беше изключително разнообразен и създаде
невероятна атмосфера в
“ТГ”
курортното градче.

Успешно представяне на зафировските
самодейците на фестивала в Китен

ъставите към НЧ
„Христо Ботев - 1901
г.”, с. Зафирово - Формация „Младостта е в сърцата ни” с ръководител
Николай Николов и Танцова
формация „Пъстра китка” с
хореограф Снежана Николова и корепетитор Николай
Николов взеха участие на
VIII Международен фолклорен фестивал “Атлиманска огърлица - 2019" в гр.
Китен.
Фестивалът се провежда под патронажа на д-р
Димитър Германов -Кмет
на Община Приморско и
Катя Вълчева - Кмет на
гр. Китен.
Професионално жури в
състав: Златка Ставрева

11 - 17.07.2019 г.

Гурбанов - диригент, преподавател в АМТИИ Пловдив,
председател на БНМФС, Николай Чапански - музикален
редактор в БНР Пловдив,
главен редактор на в-к
„Фолклорен хоризонт” и
Марин Маринов - собственик на МК Sunrise Marinov,
TV Sunrise music присъди
звание ЛАУРЕАТ ПЪРВА
СТЕПЕН с диплом и плакет
и СЕРТИФИКАТ ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ на двете
формации към читалището.
Читалищното настоятелство сърдечно благодари на самодейците и
техните ръководители за
отличното представяне.
Бъдете живи и здрави и
нови творчески успехи!

С

награда на Медийните партньори - Диплом и плакет бе отличена Вокална
група"Пъстра китка" при НЧ "Св.Св.Кирил и Методий - 1942", с.Коларово, община Главиница за участието си в Х-тия Национален Фолклорен Фестивал
"Рила ни гледа" в гр.Дупница.
Наградата на журито - златен медал и диплом, бе за Групата за автентични
народни танци "Коларовки". Ръководител на двата фолклорни състава е Пенка Димитрова, на която ръководството на Читалището в с.Коларово благодари сърдечно.

С

амодейците при НЧ "Никола Вапцаров - 1940", с.Попина, община Ситово участваха в Международния фолклорен фестивал "Сандрово пее и танцува", който
се проведе в с.Сандрово.
В категория "Автентичен фолклор" първо място завоюваха ЖФГ "Дунавски бисери", а в категория "Обработен фолклор" авторски обработки - Трио "Добруджанец"
с ръководител Стефко Лучиянов.

11 - 17.07.2019 г.
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За втори път събор на народната и Памет за избитите
патриотична песен"Тутракан пее" староселци
В
торият общински събор на народната и
патриотична песен
“Тутракан пее” се проведе
на 6 юни т.г. На откритата сцена в градския парк
"Христо Ботев", народният
представител от Коалиция
"Обединени патриоти" Александър Сабанов, под
чийто патронаж и идея се
провежда събитието, приветства всички участници
и публика.
Над 20 групови и солови
участия регистрира тази
година съборът - самодейни

състави и индивидуални изпълнители от читалищата
и пенсионерски клубове на
територията на община Тутракан, както и от
местния Клуб на Съюза на
инвалидите в България.
Александър Сабанов връчи
награди на всички участници в събора. "Нека пазят българския дух и да го
предават на поколенията"
- пожела им той.
Събитието се осъществи и с подкрепата на общинската организация на
ВМРО-Тутракан.
“ТГ”

Н

здраве. Самодейците от
читалището и пенсионерския клуб, облечени в
жътварски носии и със
сърпове в ръце, пожънаха
първите житни класове
пшеница.
След приключване на ритуала празненството се
пренесе в „Добруджанска-

а 6 юли в с. Старо
село бе отбелязана
93-та годишнина от
зверското убийство на 26
мъже по време на румъночокойската власт. 22-ма
от тях са староселци, а
останалите от селата Шуменци, Варненци и Сяново.
Пред паметника на тъжащата майка в центъра на
селото заупокойна панихида в памет на загиналите
отслужиха отец Михаил
Михайлов и отец Йордан
Тонков.
В своето слово кметът
Пламен Маринов припомни
за онези трагични времена,
а самодейци от читалището представиха литературно-музикална програма.
Пред паметника бяха поднесени венци и цветя.
Организатори на паметбаница, тутманик, сладкиш ното събитието са Кметс кайсии, домашна торта, ство Старо село и НЧ
мини мекици, намесник, "Възраждане - 1940 г."
кекс, баница, закуска 3 в
1, милинки, закуска-пита,
дънерчета, курабии, баница
на тиган, домашен хляб и
мързелива баница.
Независимото жури за
конкурса беше тричленно

та къща” в центъра на
село Гарван, където ежегодно, а тази година за
ХII-и пореден път, се проведе „Фестивал на хляба”
и демонстрация на мелене
на царевица.
Регламентът за участие
в предвидения конкурс в
рамките на „Фестивал на
хляба“ изискваше саморъчно приготвяне на тестени
изделия, разпределени в
четири категории (пити,
баници, сладки изкушения
и солени изделия). На няколко маси бяха подредени
- тиквеник, мекици, плодов
сладкиш, пърленки с магданоз и масло, дробена

в състав: Димитър Неделчев, Галина Ангелова и Михаил Великов. То разгледа,
опита и оцени всяко от изделията. Всички участници
получиха грамоти и предметни награди, осигурени
от НЧ „Димитър Иванов
Полянов - 1870“, село Гарван. Събитието бе придружено с много настроение,
песни и хора. Специални
благодарности към всички
участвали и присъствали
на „Зажънването” и „Фестивала на хляба”.
Веселин НЕКОВ,
Председател на
НЧ "Димитър Иванов
Полянов - 1870", с.Гарван

Ритуал "Първа жътва" и 12-и Празник
на житото и хляба в село Гарван

вата на пшеница. На ритуала присъстваха председателят на ЗК „16 декември"
- Иван Добрев, механизаторите към кооперацията,
Димитър Неделчев - кмет
на село Гарван, самодейците от НЧ „Димитър Иванов
Полянов - 1870” и от Клуб
на пенсионера „Надежда”,
акордеонистите Георги
Недков и Стоян Дечев,
жители и гости на селото.
а 3 юли т.г. в село
Отец Стефан отслужи
Гарван по стара тра- празничен водосвет за
диция се откри жът- благополучна жътва и за

Що ми се глас дочува
от равно поле добруджанско
дали кавали свирят или
славеи пеят?
Нито кавали свирят, нито
славеи пеят,
най са се събрали гиздави
гарванки,
те ще насред село Гарван
да пеят
и вкусни погачи покажат.

Н

С

амодейните състави към НЧ "Йордан Йовков 1946", с. Малък Преславец - Фолклорна група „Росна
китка“ и Група за автентични танци „Танцуващи
лилии“ взеха участие в V-ия „Събор на народната памет
РОДОЛЮБИЕ“, който се проведе в гр. Котел.
След успешното представяне, двете групи имат
присъдено звание "Лауреат".

общество
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„Капка по капка, глътка по глътка“

Адриан ВАСИЛЕВ

Продължение от миналия брой
оводошлият примирено се
присъедини към чакащите.
Но, докато чака, огладнява
и ожаднява човек за хапване, пийване и сладка приказка. Настъпи
оживление и следва аперитивът:
- Калчо, опитай, бе! - протяга
някой малка кратунка, дето стои
до всеки чебър.
- Опитай си я!
- С кола съм, не мога. Пък и ти
по й разбираш.
Но Калчо вече е опитал от всички казани и е страшно докачлив:
- К’во искаш да кажеш?
Лека препирня, Калчо е успокоен, опитва, опитват и другите. Идва
ред на виното или бирата (според
сезона) и на мезетата. От крайното
огнище се носи неустоим мирис
на печена риба. Някой привечер е
издебнал завръщащите се рибари.
Бай Фахредин реже суджук.
- Фахредине, ти нали не ядеш
свинско? - обажда се един от
наборите му.
Бай Фахредин си е сварил ракията, платил си е масрафа. Чака
Татарчето с каруцата, пък и просто
тъй, за кунушмак. Лафът му е
такъмлия, особено като „обуе кънките“, и всички са любопитни за
отговора. Той отпива дълга глътка
вино, изкашля се от лютивината на
суджука и отговаря примирително:
- Наборе, ходжата не яде суджук!
- Ами твоята как те е пуснала
сам? - не мирясва наборът.
- Защо ми е? Да ми се колосва
глътката от мърморене: „Защо
пиеш?“. Пия, защото ми е хубаво!
Л…на защо не ям!?
И всичко това - в превод от
румънски. Какво ли не е минало
през главите на тутраканци… И
от всичко ни останали трите езика.

Н

а 03.05.2019г. Община
Тутракан организира заключителна пресконференция и официална церемония по
откриване на обекти, обновени по
проект: „Енергийна ефективност
в общински административни
сгради -гр.Тутракан”.
Проектът се реализира по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP0012.001-0060-С01/15.09.2016 г. със
средства от Европейския фонд
за регионално развитие и националния бюджет по Процедура
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна
ефективност в периферните райони", Приоритетна ос 2: „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“,
Оперативна програма „Региони в
растеж 2014-2020“. Стойността на
безвъзмездната финансова помощ
е 1 848 894,20 лв., от които 1 789
374,20 лв представляват 100%
безвъзмездна финансова помощ
и 59 520,00 лв собствен принос.
Съфинансирането от Европейския
фонд за регионално развитие е в
размер на 85% от безвъзмездната
финансова помощ, а 15 % е националното съфинансиране. Целта

Н

Българският върви в училищата
и около центъра. Турският - в
Турската и в Черкезката махали,
румънският в Рибарската. Старите
тутраканци прекрачваха свободно
езиковите бариери във всяка махала. Вярно, напоследък надали има
край на България, който в новата
ни история да е сменял по-често
стопанина си. То, истинският му
стопанин си е българският добруджанец, но думата ми е за тези,
дето драскали едно време по хартата и накарали нашенци пет пъти
да сменят букварите в училище.
Накрая нашенците си запушили
ушите, стиснали по-здраво плуга и
веслата и подкарали кой как знае.
През българско карали по навик на
румънски, а през румънско, вече на
инат, на български, до 1940.
После дошъл и 4.IX.1944 г. Едно
време големите градища по Дунава
си оспорваха първенството да са
посрещнали Съветската армия.
А съдбата се разпоредила така,
че на този ден едно катерче с
двама-трима съветски офицери
прецапало Дунава. Оказало се, че
тяхната част доста се отдалечила
от тиловете и от походните кухни.
Мамалигата на отсрещния бряг
не понесла на руските стомаси.
Помолили за „булки“. Нашенците
попитали „колко“. „Двеста“!
Тутраканците се стъписали,
но после разбрали. Корабчето
прецапало реката натоварено с
„капацитета“ на два-три фурни.
Оставили зад себе си смътното очакване за нещо ново. И то
не закъсняло. Нашенците били
хорица наплашени от румънската
„Сигуранца“. Сред униформените
почти нямало тутраканци, защото
джандарин местният току тъй не
става. За това онези пердашели,
без да се страхуват, че ще срещнат
роднини.
Дошла новата власт. Старият
разсилен със стария барабан
разгласявал наредбите й. До тук
- добре. На големите тузове като
Кел Петраки набързо подрязали
крилете. Хм, и така, и така! Фашисти няма, комунисти няма. Скука!
А на запад бушувала войната.
От там идвали ту черни вести, ту
инвалиди. Най-после се върнали
и демобилизираните. Почнали за
се мяркат и нови лица. Постепенно
почнали да ги наричат „онези от
Стара България“. Всъщност били

хора на новата власт. Гледали ги
нашенци - хора като хора. С достойнства и кусури. Как може хора
с кусури да ги учат на нов живот!?
Зер тях пет пъти са ги учили на нов
живот ту българи, ту румънци. Как
да им вярват на тия? Нито единния
от трите официални езика не
знаят, обясняват нещо на шопски:
- Опозицията, другарки и другари, мисли, че нашата власт е
слаба! Че она се клати!
- Ами земята? – пита наум тутраканецът, а оня, сякаш е отгатнал
мисълта му продължава:
- … с трактори и комбайни, а
земята нема да е прекината от
синори, обща че е…
Как не! Леко му е да приказва!
Гол като сокол, а пък те тази
земя… ехе-е! Всъщност имаше
един от тях, чието име вероятно
ще се забрави, но ще остави
невидима добра следа - Игнат
Димитров.
Най-добре разбирали накъде
отиват нещата бившите величия.
Тогава в Тутракан гъмжеше от
софиянци, дето… хм, вържи попа
да е мирно селото!
- Как е, господин Гумнеров?
Кога ще паднат комунистите?
- Тези ли? Няма да паднат те,
господин Кавалджиев! Всички
други да паднат, тези ще останат!
- задъхва се от горчилка и тутраканска жега временно-бившият
софиянец. До дома живееха двама
софийски лекари - семейство Рангачеви. Те диагностицираха моята
малария и ме излекуваха после.
И тях ще ги забравят, но аз - не!
Слушали тутраканците - и едните, и другите, чешели се под калпаците, сричали огромния червен
лозунг върху дувара на ДЗС-то:
„Всяко прибрано зърно е удар по
империализма“, вечер гледали
в кино „Дунав“ „Трактористи“ и
„Сталинградската битка“ - е проумявали: шега няма! Новият живот
ще обърне живота им издълбоко
като трактора от филма. И няма
да е леко, ох, нито гладко като
водата в Дунава! Мятал се сиромахът нощем като риба в торба,
пъшкал насън, псувал наяве и, от
немай-къде, току подкарвал някоя
сутрин стоката към онова място на
„Шеремеца“, където днес витае
споменът за стопанския двор. Зер,
шега ли е да те изкарат кулак! Че и
онуй сополивото, дето и носа си не

се сеща да обърше, като се върне
от училище пее: „Хей кулак, хей
кулак, ти си стар народен враг.“ А
народен враг тутраканецът никога
не е бил, Боже опази! Жена му
се тръшка пред воловете: „Вай,
Ангелчо, да ме стъпчат, да ме
зарият, че да не видя!“, той дърпа
поводите с мътни от сълзи очи и
псува за кураж. Силата й стига
до вратнята, когато отваря по
генетично наследения навик: да
отвори портите, когато мъжът й
води воловете. После, усетила
се, опира гръб на кола с пантите,
скръства ръце под престилката,
дъвче края на забрадката с подвити устни, преглъща сълзи и
гледа, га че през вратата току що
е излязъл ковчег…
Тъй вървял тутраканецът към
бъдещето - през гъстата жълта
кал и през синорите на душата си,
а там се блъскали вярната любов
към земицата и мисълта: „Може
пък да е на хубаво! За мене… кой
знае. Ама за децата!“
А с децата ставаха чудати неща.
Довчерашните обесници, дето с
комат хляб в ръка и с прашка в
другата денем бастисваха градините, а нощем - рибарските
винтери, кротнаха. Остригани до
голо, с изрязани(!) нокти, с тъкана
торба през рамо, със закърпени,
но изпрани панталони, но с червени връзки, те хлътнаха в класните
стаи. Къде с подсмърчане, къде с
добро - махалите мирясаха. Ако
сега попиташ някои пенсиониран
инженер, учител или прочее бивш
махленски пущарак за Никола
Помаков или за Стефан Цачев, оня
ще мушне ръка в прошарените си
слепоочия, ще се усмихне и ще
махне с ръка: „Е, нали ги знаеш
кои бяха! Ама, май всичко беше
за добро!“ Видяха и патиха тези
бивши училищни директори, но и
пенсионираните им вече ученици
ги запомниха с туй-онуй.
Имаше дори бащи и майки,
които от срам или любопитство
открадваха по някой час, когато
малките спяха и, къде от буквар,
къде от вестници - догонваха ги.
Виж, с писането беше по-трудно.
Пръстите, вдървени от мотиката
или от веслата трудно се погаждаха с молива. Кой учил български,
кой - румънски, кой хич, но госпожа Демокрация закри ромската
махала без неграмотни…

на роекта е прилагане на мерки,
които допринасят за постигане
на по-високо ниво на енергийна
ефективност и намаляване на
енергийното потребление в сградата на Общинска администрация
на ул. „Трансмариска” № 31 и в
административни делови сгради
на ул. „Трансмариска” № 7 и ул.
„Крепостта” № 47 в гр.Тутракан.
В обхвата на проекта са осъществени дейности по инженеринг - проектиране, авторски
надзор и строително-монтажни
работи, оценка за съответствие
на инвестиционните проекти,
строителен надзор, информация
и публичност, одит и управление
на проекта.
Обновени са сградата на Общинска администрация на ул.
„Трансмариска” № 31 и административна делова сграда на ул.
„Крепостта” № 47 в гр.Тутракан
- монтирана е нова дограма, положена е топлоизолационна система
по фасади с минерална мазилка,
топлоизолиране на покривите,
подменени са котелната и отоплителна инсталации.
В административна делова сграда на ул. „Крепостта” № 47 са

извършени ремонтни работи и по
покрива, ВиК и ел.инсталациите.
Пред главния вход е монтирана
платформа с цел осигуряване на
достъпна среда.
Екипът на проекта представи
информация за изпълнените дейности и постигнатите резултати
по проекта. Участниците имаха
възможност да зададат своите
въпроси и да получат отговори от
членовете на екипа.
Резултати от изпълнението на
проекта:
• Достигане на нормативно
изискваните нива на енергийна
ефективност - клас на енергопотребление „С“ в сградите;
• Повишаване на енергийната
ефективност в сградите с адрес:
ул. „Трансмариска” № 31 и ул.
„Крепостта” № 47 в гр.Тутракан.
• Намаляване на разходите за
енергия;
• По-високо ниво на енергийната
ефективност, което пряко допринася за намаляване на крайното
енергийно потребление, както и
косвено – до намаляване на емисиите на парникови газове в малките
градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно
НКПР 2013-2025 г.;
• Постигане на индикативните
национални цели за пестене на
енергия за 2020 г., заложени в
Националния план за действие

за енергийна ефективност 20142020 г.;
• Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за
живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво
развитие;
• Подобряване на експлоатационните характеристики с цел
удължаване на жизнения цикъл на
сградите и рентабилна експлоатация на обществените сгради;
• Предоставяне на по-добри и
допълнителни услуги на населението и намаляване на темпа на миграция към по-големите градове;
• Запазване на традиционните
функции на малките градове
- опорни центрове, свързани с
предлагане на обществени услуги,
не само за местното население,
но и за населението на околните
периферни райони.
“Този документ е създаден в рамките
на проект/бюджетна линия „Енергийна
ефективност в общински административни
сгради- гр.Тутракан” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-2.001-0060-C01/15.09.2016г.”,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от Община Тутракан и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган
на ОПРР 2014-2020 г.”

In memoriam
На 10.07.2019 г. се
навършва 40 дни от пренасянето духа на майка
ми Дуся ДОНКОВА в
отвъдното! Твоето име
и образът ти живеят
и ще живеят вечно у
нас твоето поколение деца, внуци и правнуци!
Споменът за теб живее и в много хора, които те помнят с добротата, невероятен дух и
интелект!
Майко, ти беше жив
паметник почти цял век в историческите събития на
низвергнатите българи, прогонвани без вина, търсещи
спокойствие в живота си! Ти живееш в книгата, която
съм посветила на теб!
Почивай в мир и поклон от близките!
И, странно: заплатите бяха
доста скромни, трудодните - къде
в натура, къде мижави, но през есента горе, на равното запламтяха
тухларските пещи, а през пролетта
заработиха дюлгерите. Застрои се
Шеремеца с нови къщи…
Ей такива разговори се водеха
някога на казана, на трите езици.
От тях съм научил кажи-речи
колкото от майка си и от баща
си. Нощта е дълга, точи се като
конеца на ракията. По стените
пробягват сенки, кривят се като

пламъците в огнищата. Излезеш
навън, погледнеш небето на изток,
ослушаш се за петел и пак - вътре.
А там говорят все тъй спокойно.
Сенките на отдавна изчезнали
хора сякаш излизат от дремещия
пламък в огнищата и присядат до
нас, помълчат, послушат, а после
изчезват нанякъде и вместо тях
идват други - ту тъжни, ту учудени.
Където нещо не е за казване, някой
млъква на половин дума, и сенките
изчезват.
Следва продължение
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Куртя де Арджеш-Сибиу-Костещи
Програма
I ден - 6:30 - Отпътуване. Първата ни спирка е
манастирът Куртя де Арджеш. Легендата разказва,
че е построен от майстор, който се казвал Манол.
Когато започнал строежа, всичко построено през
деня през нощта се разрушавало докато му се присънило видение, че трябва да вгради жена в строежа,
за да остане здрав. В манастира са погребани Нягое
I Басараб и всички кралски двойки на Румъния - Крал
Карол и кралица Елизабета, Крал Фердинанд и кралица
Мария, Крал Михай и Кралица Ана. Тук се намират и
светите мощи на Филотея Търновска.
Продължаваме към един немски град в Румъния –
Херманщадт, известен още като Сибиу. Настаняване
в хотел в района. Нощувка.
II ден - 8:00 - Закуска. Разглеждане на Сибиу - един
от най-важните културни и религиозни центрове в
Румъния. Старият град на Сибиу е разположен на хълм
и заради запазената си средновековна атмосфера е
вписан в списъка на ЮНЕСКО през 2004 г., а през 2007
г. заедно с Люксембург е избран за културна столица
на Европа. Пешеходна обиколка на историческия център на Сибиу - крепостните стени и кули, Големия и
Малкия площад с емблематичните им сгради - Католическата църква, дворецът Брукентал, Синята къща,
Градската кула, мостът на лъжците и Готическата
катедрала, Музея на фармацията. Свободно време.
Възможност за посещение на етнографския комплекс
АСТРА. Разположен в красив парк, музеят показва
над 300 пренесени автентични румънски къщи от
всички райони на страната, характерни за различните епохи, както и църкви, мелници и обществени
сгради. Нощувка.
III ден 8:00 - Закуска. Отпътуване за с. Костещи.
Едно от чудесата на Румъния са така наречените "растящи камъни" в румънското село Костещи, окръг Вълча. Въпросните камъни се наричат трованти и местните считат, че те са живи. Заради големия интерес
на туристите през 2006г в село Костещи е създаден
единственият в страната музей на трованти под открито небе. Неговата площ е 1.1 хектара. Отпътуване.
Цена: 190 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки и закуски в хотел 2/3* в района
на Сибиу, екскурзоводско обслужване и “Снимка за
спомен” - колаж от снимки от екскурзията.
Цената НЕ включва: вход за манастира - 4 леи,
галерията Брукентал в Сибиу - 12 леи, Музея на
фармацията - 15 леи
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0895 425453

и още нещо...
сМЯХ

Мъж и жена гледат филм
- Чук, чук.
на ужасите, появява се
- Кой е?
вещица. Жената възкликва
- Полиция. Добре ли сте,
от ужас:
два дена не сте влизали във
- Оххх, мамоо...
"Фейсбук"?
Мъжът й отговаря:
- Позна ли я?
Две секретарки си говорят: - Как е шефът ти?
- Ще поръчам пица. Има
- Ами как... Подари ми
ли нещо, което не ядеш?
кожено палто, пръстен,
- Да, кутията.
гривна, огърлица... Поиска
ръката ми.
- Муцка, ти нали ходи на
- Мръсник! Вече е решил
почивка?
да икономисва.
- Да, ходих!
- И колко излиза?
Началник се връща от
- Зависи. Ако караш скром- командировка. Секретаркано плащаш около 1000, а ако та му казва: - Имам няколко
не е скромно се връщаш с лоши новини и една добра.
около 5000.
- Кажи лошите.
- Ами данъчните ни наДве стари моми пият правиха проверка и блокикафе на терасата и на- раха сметките на фирмата.
блюдават как един петел Шофьора удари служебната
безуспешно гони някаква кола. Пропаднаха ни две
кокошка. Неочаквано кокош- продажби...
ката изскача на улицата и
- А добрата новина?
попада под автомобил.
- Ще си имаме дете,
- Тя предпочете смър- скъпи!
тта... - въздъхва една от
старите моми.
Шеф към новоназначената секретарка:
Тъщата се готви за скок
- Не очаквах, че сте толс парашут. Обръща се към кова мързелива! Поне вдизетя:
гайте телефона, когато
- Жоре, ако не се отвори звъни!
парашута, какво да правя?
- Какъв смисъл има да го
- Спокойно, мамо, никой не вдигам, шефе? Те само Вас
е останал горе...
търсят...

Забавна астрология
Рак
Всеки си има своите житейски ценности
и приоритети, а мнозина вярват, че те до
голяма степен се предопределят от знака
на зодиака, под който са се появили. Да
погледнем на астрологията с усмивка и да научим под какъв житейски
девиз се подвизава зодия Рак:
Девиз: „Търпението ми няма граници!"
Любимо хоби: Да поплаче на нечие рамо.
Настолна книга: „Изкуството да бъдеш мъченик."
Подходяща работа: Оператор на телефон на доверието
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СУДОКУ
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Продавам
машина за отделяне на костилки
от кайсии и сини сливи.
За информация:0899 233 273

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

Фирма набира строителни работници за
изпълнение на покривни, шпакловъчни,
бояджийски, кофражни и бетонови дейности
за обекти в гр.Тутракан.
За информация:тел.0898 511 589

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан
Работа
Аптека "Хестия", гр.Силистра
търси да назначи магистър-фармацевт или
помощник-фармацевт.
За информация:0899 616 753 и 0899 630 780

Сканди

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

тАМ, КрАЙ реКАтА...
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Прощална вечер за седмокласниците
организира Община Главиница
В
украсения салон
на Домашен социален патронаж в
гр.Главиница Общинската администрация организира „Прощална вечер”
за всички завършващи
седмокласници.
На празничната вечеря
присъстваха 70 ученици,
учители и гости. Завършващите училище
момичета бяха ослепителни в стилните
си тоалети, интересни
прически и блясково излъчване, а момчетата
със спортно-елегантна
визия.
По повод завършване
на основното образование, зам.-кметът с ресор
„Хуманитарни дейности”
- Соня Петкова поздрави
всички седмокласници.
Организираната специална вечер премина във
вихъра на танци и емо-

Лилавият...
Строго спазвах етикета,
служих честно, без претекст.
Обожавах парт-билета
и моралния кодекс.
Много задници облизах
с поръчения безброй,
колко кокали огризах
в името на тоя строй.

ции, приятни чувства,
весело настроение и
щастливи усмивки.
С много красота и
приповдигнато настроение ще се запомни
тази „Прощалната вечер”, категорични са
всички.
“ТГ”

Но в една златиста есен
светът ми се завъртя
и край мене, като в песен,
нещо синьо затрептя.

проведе от 1-ви до 7-ми юли.
Във фестивала участваха
и групи от Босна и Херцеговина, Грузия, Южна Корея,
Хърватска, Турска република
Северен Кипър, Черна гора,
Северна Македония, Мексико и Гърция. През цялата
седмица групите представяха
танцовата си програма на
различни места в гр.Ялова и
околните курортни селища.
Заключителният концерт,
в който участва и КНХ "Търчила" се състоя на 6 юли
на амфитеатралната сцена
"Баръш Манчо" в гр.Ялова,
информират от новочерненското читалище.

К

Георги
ВАСИЛЕВ
Тутракан

Твърд партиец бях до вчера,
чак до костите червен
и на всяка далавера бях безкрайно озлобен.

Фестивално участие на КНТ "Търчила"

лубът за народни хора
„Търчила” при НЧ "Васил Йорданов", с. Нова
Черна се завърна от участие
в XXXIII-я Международен
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танцов фестивал в гр. Ялова, Турция. Ръководител на
танцовата група е Елена
Атанасова.
Фолклорният форум се

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

Гледам в синьо много хора
по митинги и навред
огласяваха простора
с лозунгите си безчет.
Но довчерашни партийци
сред тълпата аз видях,
и с очи на кръвопийци
вършеха пореден грях.
"Щом ще е така - си викам няма да съм ви длъжник.
Много от вас ще изтикам
със юмрук или ритник.
Бързо вземам си билета,
както беше си червен
с боя синя чак портрета
добре беше натопен.
Но червеното е силно даже бие на очи,
макар в синьото обилно
го залях да не личи.
Тоя номер тъп и хилав
никой не ще разбере,
с моя билет нежно лилав ще живея пак добре.
Пак ще спазвам етикета,
ще съм твърд и верен син,
ще съм заедно с билета
и от сините по-син.
Георги ВАСИЛЕВ
P.S: Авторът не е бил член на БКП и БСП. Ако
някой познае себе си, нека си признае грехопадението без да озлобява душата си.
Същий

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.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

13 юли - Илия ГЕОРГИЕВ, Лесничей, ДГС-Тутракан
16 юли - Гюнайдън ИСМАИЛ, Ст.спец. Техник, Община
13 юли - Йозджан ЮМЕРОВ, Кмет на с. Черногор, Главиница
17 юли - Елвира БОЙЧЕВА, Тутракан
община Главиница
19 юли - Орхан ИБРЯМ, Изп. "ООСЧ", Община Тутракан
14 юли - Гюлер БАЙРАКТАРОВА, Изп. "ООСЧ", Община
Тутракан
16 юли - Юлия, Юлиян, Юлияна
15 юли - Велислава ДИМОВА, ТФ "Дунавска младост",
17 юли - Св. Марина - Марина, Марин, Маринчо,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
Маринка, Марчо

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

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

Главен редактор: Калина ГРЪНЧАРОВА
e-mail: kalina60@abv.bg; GSM: 0898 628 376
Печат: “РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ” ООД
Материали за публикуване - до вторник вкл.
Ръкописи не се връщат.
Авторите носят отговорност за публикациите си.

