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Един месец ще продължат

Археологическите разкопки
на крепостта "Трансмариска"

Калина ГРЪНЧАРОВА
еверната стена на
късната римска крепост "Трансмариска"
в Тутракан отново е обект
на археологическо внимание. И тази година разкопките продължават в
нейната източна част. Те
се водят от Люба Трайкова,
на стр. 2

С

Днес в Тутракан
Детско отделение като
един неразделен клас Ще пръскат срещу комари със самолет
Д-р Зиславова събра свои бивши колеги на една
емоционална среща след 30 години
В община Главиница ще бъдат
асфалтирани улици за над 2 млн. лв.
А
на стр. 3

сфалтирането стартира от селата
Зарица и Зебил, и
ще продължи поетапно
в останалите населени
места, информира кметът на общината Неждет
Джевдет.
В капиталовата програма за 2019 г. предвидените средства за ремонт на
уличната мрежа са около
1 млн. лева.
С цел подобряване на
уличната мрежа, през
2019 г. се очаква, Община
Главиница да реализира и
одобрения от ДФ "Земеделие" проект, включващ
основен ремонт на улици,
който е на стойност 1
млн. и 200 хил. лв.

на стр. 4

на стр. 3

регион
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НОВИНИ
МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ЩЕ СА НА 27 ОКТОМВРИ
Президентът Румен Радев насрочи със свой указ избори за
общински съветници и кметове да се състоят на 27 октомври
2019 г., съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Указът на държавния глава е на основание чл. 98, т.1 от
Конституцията на Република България във връзка с чл. 4,
ал.1 от Изборния кодекс.
РЕМОНТ И САНИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ
СГРАДИ В СИТОВО И ИСКРА
Със средства от капиталовата програма, в рамките на
бюджета на Община Ситово за тази година, започнаха строително-ремонтни дейности в две обществени сгради - на
общинската администрация в Ситово и на Кметство село
Искра. Най-напред ще бъдат ремонтирани покривите на двете сгради и след това ще се продължи с тяхното саниране.
Ще бъде изграден външен асансьор в сградата на Община
Ситово, за да се улесни достъпът за хората с увреждания.
ПРОДЪЛЖАВА АСФАЛТИРАНЕТО В
ОБЩИНА СИТОВО
През летните месеци продължава вътрешно-селищното
асфалтиране на територията на община Ситово, информира кметът Сезгин Алиибрям. Средствата са отпуснати по
Постановление на Министерски съвет. Към днешна дата е
приключило асфалтирането на улици в селата Добротица,
Босна, Искра, Любен, Ирник, Слатина и Поляна. Жителите
на тези села са доволни, защото ремонти на улиците там
не са извършвани повече от 30 години.
3.7 млн. лв. СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
Правителството одобри допълнителни разходи в размер
на 3.7 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за неотложни мерки по
предотвратяване разпространението на Африканска чума
по свинете в България.
През лятото на 2018 г. е констатирано първото огнище
на АЧС в Република България при домашни прасета. Към
момента са обявени 9 огнища на територията на страната.
С оглед на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа и опасността за България, МЗХГ изготви и прилага план с неотложни мерки за предотвратяване
разпространението на заболяването. Те включват засилен
контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове,
мерки за биосигурност в свиневъдните обекти, провеждане
на информационна кампания, извършване на дезинфекция
на площи и продукти, постоянен епизоотологичен надзор,
редуциране на популацията от дивите свине и др.
КРИМИНАЛЕ
Слънчогледови люспи се самозапалили в каросерията
на камион по време на движение в района на село Нова
Черна. Пожарът, който възникнал на 10 юли около 13:55
часа, бил погасен от екип на РСПБЗН-Тутракан, преди
да засегне камиона.

"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, 10:00,
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.

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
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Един месец ще продължат

Археологическите разкопки
на крепостта "Трансмариска"
от стр. 1 това ще се премине към същинските разкопки. Те ще
доктор по археология, коя- продължат до 10 август."
то работи в Националния - каза д-р Люба Трайкова.
археологически институт с
Припомняме, че миналата
музеи, в секция за Антична година тя също ръководеше
археология.
археологическите разкопки
"Възобновяваме разкопки- тук. Проучванията бяха на
те от миналата година по 22 метра надморска висоразкриването на северната чина. Тогава бяха намерени
крепостна стена. В пър- над 30 монети.
вите дни ще разчистваме
Да се надяваме, че тази
доста съвременни градежи, година ще се достигне до
които са използвали тази оригиналния градеж на крекрепостна стена. След постта.

Продължава работата на екипите
за обхват на учениците в училище
В
Областна администрация Силистра бе проведено заседание, водено от заместник-областния
управител Илиян Великов,
на Областен координационен център по изпълнение
на Механизъм за съвместна
работа на институциите по
обхващане и включване в
образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст.
На основата на поднесена
информация от д-р Габриела
Миткова – началник на РУО

на МОН Силистра, както и на
други институции – общини,
социални служби, РЗИ, бяха
обсъдени проблемите пред
34-те екипа, работещи по райони вече втора година.
Според статистиката, през
завършилата учебна година
има 42 деца под 16 г., отписани от училище, а за следващата учебна година 72-ма
(от тях 27 са с поправителни
изпити) са седмокласниците,
които до този момент не са се
записали в 8 клас.
До 30 юли предстои междуинституционалното уточнение

на базата данни за предстоящата кампания преди началото на учебната 2019-2020
година. До 20 август ще върви
регистрацията на подадените
случаи от периода м. март – м.
юни, за да започне работата
на екипите по тях след 21
август.
Впечатленията от досегашната работа по темата
са, че най-трудно се работи
в община Кайнарджа, тъй
като в тамошните населени
места са най-трудните случаи. Най-голям брой случаи
има в община Дулово, но там

са и най-много учениците по
принцип. Висок е процентът
на случаи и в община Ситово.
Пример за добри практики е
община Главиница.
Като уникална бе определена платформата, в която
се събира информация по
обхвата и включването в
образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст, тъй като достъп до
нея имат много институции,
които могат да я попълват с
данни.

Разкрита е схема за имотни измами
чрез неистински документи
Р
айонната прокуратура в
Силистра повдигна обвинение за извършени
шест документни престъпления по член 308 и член 316
от НК на Радослав Р. Претърсени са адреси на територията на Тутракан, които имат
отношение към обвиняемото
лице. Мъжът е един от участниците в схема за имотни
измами чрез използване на
неистински документи.
Участниците в схемата са
били разкрити при специализирана полицейска операция
на служители на ОД на МВР

в Силистра, проведена вчера
на територията на областта.
По Закона за МВР са били
задържани за срок до 24 часа
четири лица след сигнал,
подаден в сектор „Противодействие на икономическата
престъпност“.
Извършени са били претърсвания и изземвания на
четири адреса в Силистра
и Тутракан с разрешение
на съда, както и на четири
автомобила. Претърсване в
условията на неотложност
е било извършено на един
адрес.

Намерена е неистинска
лична карта с данни на реално съществуващо лице, което
в момента изтърпява наказание лишаване от свобода, и
фалшиво пълномощно от негово име. Иззети са кредитни
карти, договори за кредити,
записи на заповеди, телефони, СИМ-карти и компютърни
конфигурации.
Участниците в схемата е
трябвало да подготвят за
продажба 60 дка земеделски
земи, собственост на изтърпяващия ефективна присъда
мъж. Сделката е била осуете-

на след проведената операция. Предприети са действия
за изясняване на усвоените
кредити, както и на други
престъпления, извършени от
четиримата, които имат отношение към схемата за имотни
измами чрез използване на
фалшиви документи.
След преценка на събраните доказателства наблюдаващият прокурор от Районната
прокуратура в Силистра ще
прецени дали да задържи
лицата и да поиска от съда
определяне на постоянна
мярка за неотклонение.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 15 юли 2019 г.
2 готвачи – средно образование, професионален опит
като готвач
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 обра-

зование
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

18 - 24.07.2019 г.

Урок по история, патриотизъм и родолюбие

Още за Велика България...

Васил ТЪРПАНОВ

лагодаря на редакцията за вниманието
към темата, за родолюбието и патриотизма,
така необходими днес на
България.
Вестникът беше изпратен на много посоки - към
приятелите в Карлово, Бургас, Русе, Стара Загора, с.
Бутан, Врачанско, Кубрат,
Исперих и др.
Интересът към темата е
изключителен. Историците
се раздвижиха и започнаха
да дирят потвърждения на

Б

информацията за ханския
дворец и разкритията на
руската космическа снимка на древната столица
на Велика България - гр.
Болгар, който сега е арена
на проучване от татарстанските археолози. Добре
ще е, ако и българите от
Дунавска България - тоест
- сегашна България, проявяват интерес към миналото
на Голяма България.
Точно това искам да поставя, уважаеми читатели, на вашето внимание.
Представяте ли си какво
щеше да представлява
като територия тази държава, ако се беше запазила
монолитна в ония граници,
които са записани в информацията на още неизвестната Мариана Ангелова?
Спътниковите снимки от
космоса се потвърдиха по
компютъра на Исторически
музей - Тутракан, днес - 12
юли 2019 г., и древния хански дворец на гр. Болгар
блесна на екрана. Следва
информация от учените,
които сега работят там.
Във военното училище

Днес в Тутракан

Ще пръскат срещу
комари със самолет
Н

а 18 юли, четвъртък,
над Тутракан ще се
извърши авиационно
третиране срещу комари!
Продължават инсектицидните обработки срещу
комари чрез авиационно
третиране, по поречието на
река Дунав по график, коригиран според промяната на
метеорологичните условия,
считано от вторник, 16 юли
2019 г., съобщиха от БАБХ
София. Предвиденият препарат е Ефциметрин 10 ЕК,
който е от семейството на
пиретроидите.
За 18 юли, четвъртък, е
планирано да бъдат третирани площите от село
Сомовит, Плевенска област
и Тутракан, до сухоземната
ни граница с Румъния край
Силистра.
Въздушната обработка се

извършва според Наредба
№ 13 от 26 август 2016 г.
относно мерките за опазване на пчелите и пчелните
семейства от отравяне и
начините за провеждане на
растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни
дейности.
Българската агенция по
безопасност на храните
(БАБХ) напомня на пчеларите да предприемат мерки по
опазване здравето на пчелите. Третиранията ще обхванат площи до 6 км навътре
в засегнатите площи, определени от съответните
общини. Обработката е от
изгрев слънце до 10 ч., но в
името на безопасността за
пчелите собствениците на
пчелни семейства трябва да
изчакват още часове, преди
да ги пуснат.
“ТГ”

В община Главиница ще бъдат
асфалтирани улици за над 2 млн. лв.
от стр. 1
Истинско строително
лято предстои в община
Главиница, тъй като на
ход е изпълнението и на
други проекти. Това са два
проекта финансирани от
ДФ "Земеделие", включващи ремонт на две образователни и една спортна инфраструктура, два
проекта финансирани със
средства по ПМС, които
включват реконструкция
на парк, паркинг и сватбен
салон, както и ремонтни
дейности на общинска
инфраструктура по населените места.
“ТГ”

съм изучавал картография
и геодезия и мога да се
ориентирам добре в тази
сфера. Като оглеждам по
картата територията от
р. Енисей в североизточен
Сибир до монголския Алтай
на югозапад, след това по
северните склонове на Хималаите до Каспийско море,
Кавказките планини, черноморското крайбрежие, Босфора, проливите, северна
Елада, Адриатическо море,
Сърбия (изключена), Дунав,
Карпатите, Днепър, Дон,
Волга-Кама и на изток пак
до р. Енисей, това е една
огромна територия. Това
е една невъзможна химера,
която е можело да се случи,
да съществува кратко и да
изчезне като Македонската
робовладелска държава,
Римската империя, Арабския халифат и др.
Само територията на
Велика България (не Волжка) е възлизала на 600-700
хил. кв.км плюс Дунавска
България при Симеон Велики
- над 200-220 хил. кв.км, в
рамките между три морета
- Черно, Егейско и Адриати-

ческо, на запад - Моравска
България и на север - Карпатите. Общата площ
на това велико ханство
(царство), както в приказката за цар Салтан, щеше
да възлиза на над 860 000
кв.км. Неслучайно България
през ония години е била велика сила в Източна Европа.
Заемала е ключова стратегическа позиция в тази
част на Европа - Балканския
полуостров. Спомнете си
от историята как западните владетели са молили
хан Омуртаг да ги спасява
от набезите на Халифата
и ханът неведнъж е усмирявал халифите със сила. Тук
става дума само за Дунавска (Аспарухова) България.
За миналото величие на
другата България тепърва
ще узнаваме от разкопките. А колко врагове е имала
Аспарухова България. Няма
съсед, който да не е желаел
да откъсне част от българската земя. Великите
сили все са ни ощетявали
след всяка война. "Вчера" по
кадастър държавичката ни
беше голяма 111 000 кв. км,
но днес е доста по-малка.
Геодезите се притесняват
да посочат реални цифри.
Разни нови "чорбаджии" на
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Русенски университет
"Ангел Кънчев"
Катедра Математика
информира, че има незаети места по държавна поръчка за специалност

Педагогика на обучението по математика
и информатика (ПОМИ),

която подготвя учители по математика, информатика и информационни технологии от 5 до 12 клас.
• Завършилите ще имат сигурна реализация като
учители. Има недостиг на педагогически кадри, като
той е най-голям при преподавателите по математика,
информатика и информационни технологии.
• Стартовата учителска заплата е 920 лв., като се
очаква постоянно плавно увеличение.
• Добри социални придобивки – средства за работно
облекло и дълъг годишен отпуск.
• Семестриалната такса за обучение е една от
най-ниските - 280 лв.
Приемът продължава до запълване на местата по
държавна поръчка.
За повече информация:
https://www.uni-ruse.bg/admission/
facebook: POMI2019
За контакти: 0887 812 896 - доц. А. Михова;
0884 109 719 - гл.ас. Р. Василева;
земи на поразия продават
българска земя на чужденци, а властта поощрява
това явление и го счита за
нормално. Един ден, когато
територията на България
стане като тази на Македония и Сърбия, тогава ще е
късно. Е, господа политици

от всички разцветки, защо
не мислите за националната сигурност на Остатъчна България? Мислете за
идващото поколение.
Някога владетелите на
България са били достойни
хора. А сега?
/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
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На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г.
на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че
със Заповед №РД-04-1126/16.07.2019 г. (публикувана на сайта
на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващ:
самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.3451.1.20
с площ 31,240 кв. м, по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София, с
последно изменение със Заповед № КД-14-19-380/14.12.2011
г. на Началник на СГКК - Силистра, с АОС №970/10.01.2012
год. за поправка на акт №944/10.01.2012 г., с предназначение
за търговски обект, находящ се в гр. Тутракан на партерния
етаж на жилищен блок с идентификатор № 73496.501.3451.1,
разположен в имот с идентификатор №73496.501.3451 по КК
и КР на гр. Тутракан, ул. Росица №6, бл. Росица №3 в кв.34, за
срок от 5 /пет/ години.
Начална месечна наемна цена - 121,48 лв. /Сто двадесет и един
лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС;
Стъпката за наддаване е в размер на 15% (петнадесет процента) от обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 50,00 лв. /петдесет
лева/, се внася в срок до 16:00 часа на 01.08.2019 г. по банкова
сметка на Община Тутракан, посочена в №РД-04-1126/16.07.2019 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 17.07.2019 г. до 16.00 на 01.08.2019 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-04-1126/16.07.2019 г.
Търгът ще се проведе на 02.08.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
09.08.2019 г. в заседателната зала на Общински съвет Тутракан,
ул. Трансмариска №31 при същите условия от 10:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 01.08.2019 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.
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая №32.

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от
28 март 2019 г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-1127/16.07.2019 г.
(публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://
tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска
собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496.500.3516.2 с площ 12,00кв. м по КК и КР на
гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на
ИД на АГКК гр. София, с предназначение „друг вид сграда за
обитаване”, находящ се имот с кадастрален №73496.500.3516
в гр. Тутракан, ул. „Н.Й. Вапцаров”, УПИ-II в кв.22, за срок от
5 /пет/ години.
Търгът ще се проведе на 02.08.2019 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31;
Начална месечна наемна цена – 21,36 лв. /Двадесет и един
лева и тридесет и шест стотинки/ без ДДС;
Стъпката за наддаване е в размер на 15% (петнадесет процента) от обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 20,00 лв. /двадесет лева/, се внася в срок до 16:00 часа на 01.08.2019 г.
по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед
№РД-04-1127/16.07.2019 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 17.07.2019 г. до 16:00 на 01.08.2019 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 № Заповед №РД-04-1127/16.07.2019 г.
Търгът ще се проведе на 02.08.2019 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
09.08.2019г. в заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите условия от 10,30 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 01.08.2019 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.
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая №32.
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поетично поетично поетично
Лора
КЕКЕВСКА

гр.Русе

В друго време
Ничия, но заедно с теб
по мокри пътеки уморени,
там само нощ си - на зениците лек.
С какво безумие са напоени?!
И бликват вестители щедри силуети будят зениците в жар.
Една плътна диря протегля
сапфири - сияния в дар.
Там, където сама съм,
знаеш, ничия, но заедно с теб,
там на моето късче земя съм навярно мечтана, измислена степ.
Там, ничия, но заедно с теб,
отломка от време във вихрен галоп,
в томителна жажда препуска,
примамена, сякаш във собствен залог.

Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Владимир
АНТОНОВ,
гр. Тутракан

Ще си отиде
Ще си отиде всеки някой ден от нас,
в ден слънчев, дъждовен, снежен или мрачен.
И ще го изпратят нагласен красив и във ковчег…
Ще го поставят там, където мрака властва…
Някой ще плаче, друг ще навежда глава,
друг ще злорадства със сълзи в очите.
Някой ще слуша отеца, псалма или Бог,
и ще го чака да го заровят… в поредният гроб.
После три дни, седмица, месец или година
никой не ще си спомня за топлите очи.
Човекът си отиде, умря и любовта…
Но какво общо има тука животът и смъртта…
И така минават години …причини, съдби.
Всеки си мисли за неговите проблеми.
Строиш, правиш, създаваш и милееш,
и после се превръщаш за близките в дилема…
Когато дойде старостта забравят, че си жив.
Когато остарееш, превръщаш се в проблем.
Той, дъртият не е добре…много е зле…
Кога ли ще умре, ДА НЕ СЕ МЪЧИ, за да се отървем...
Така е в живота гаден, красив и тих…
Приключва за всеки без мотив…
Сам се раждаш, мъчиш, живееш и копнееш,
и си отиваш там, където
НА ЖИВОТА НЕ МУ ДРЕМЕ…

По никое време
Дойде като гост из нашите места.
Посред делник в сряда.
Жълтата мъгла.
Нощта заспа в широкото корито на реката,
не пита какво е донесъл денят.
Не видя!
Цвят на сварена лайкучка върху водата.
Първородните изплакаха в леглата.
Заблеяха ми агънца.
А Гостенката, като усети,
че в градчето е януарска изнемога
наплюнчи устни, изпъна пръсти
и се приготви.
Стъпи върху покривите,
плю в улуците,
облиза саждите в комините.
После надраска с нокът белег
върху входните врати
и се промъкна изпод праговете им.
Целува дълго с мръсните си устни
старците и младите.
Някои не се събудиха!

Детско отделение като
един неразделен клас
Д-р Зиславова събра свои бивши колеги на една
емоционална среща след 30 години

Д-р Людмила ЗИСЛАВОВА и ст.сестра Иванка СТАНЕВА

Калина ГРЪНЧАРОВА
а, наистина са като
един неразделен клас
- лекари, медицински
сестри, санитарки, работили заедно през годините в
Детско отделение на МБАЛТутракан. В летния юлски
ден ги събра емоцията от
преминалите заедно години
предложена от д-р Людмила
Зиславова - техният някогашен началник или както тогава се наричала длъжността
"завеждащ Детско отделение". Тук бяха д-р Светлана
Петкова, поела началническата щафета след нея, д-р
Владкова работила в отделението, а сега в гр.Силистра,
бившата старша сестра на
Детско отделение - Иванка
Станева, настоящата старша сестра - Нина Петрова
и още здравни работници,

Д

развълнувани от неочакваната среща.
Популярната детска лекарка - д-р Людмила Зиславова,
която поколения тутраканци
познават, усмихнато си припомни годините прекарани в
Тутраканската болница. А те
са повече от 20 лета... от 1968
г. до 1989 г. И след 30 години
отново е тук - сред приятели
и хубави спомени:
- Най-добрите ми години са
минали в този град, определено, и то в Детско отделение. Дойдох тук като млада
лекарка през 1968 г. Смятам,
че не бях много готова за
такава длъжност - завеждащ
на отделението, но това беше
град и болница, където много бързо научаваш всичко,
много бързо ти предоставят
самостоятелност. Така се
случи, че тогава завеждащ
бе една лекарка от София,

която искаше да се прибере
в столицата. Тя започна да
ме обучава много бързо, да
ми позволява много неща да
правя и така постепенно, без
да очаквам, че това ще стане,
започнах да върша неща, за
които не съм се надявала, че
толкова рано ще науча. След
това промениха правилата
за взимане на специалност,
заминах за София и уредих
да се явя на изпит и веднага
след това ме назначиха за
завеждащ на Детско отделение. И постепенно така се
е получи, че имахме добри
успехи в детското здравеопазване. Обикновено, много
често ние бяхме по-добре от
други болници, включително и от Силистра. Детската
смъртност беше далеч под
средна за страната.
Освен това, бях добре, защото и дъщеря ми от първия
брак беше с мен, а с мъжа
ми, вторият ми съпруг д-р
Франгов, който беше завеждащ "Вътрешно отделение"
живеехме много задружно.
През цялото време, работата беше на първо място.
Такава беше обстановката
в отделението - бяхме много
задружни. Всички заедно
празнувахме всякакви празници, рождени дни и какво ли не. Когато настъпиха
промените и прехода реших
да напусна, защото по това
време вече мъжа ми беше
починал, а дъщеря ми учеше
в София. После тя първа замина за Москва, а по-късно
и аз. Заминахме, но винаги
съм искала да се върна. През

2007 г. от Москва, където работих, се прибрах в Молдова,
от където съм, и след това се
върнах в България. А дъщеря
ми, която е архитект се прибра тук по-рано.
Канеха да дойда отново
да работя тук, но аз не се
решавах. Д-р Петкова все
ми звънеше и все ме канеше
да дойда, ама сега след като
вече съм почти на 80, хич не
ми се мисли за никаква работа. 30-годишен внук имам
и 26-годишна внучка, и те
са завършили във Франция.
Внукът е завършил архитектура във Франция.
- Кой е най-интересният,
най-запомнящият се случай от работата Ви в Детско
отделение в Тутракан?
- О, земетресението през
1977 г.! - в разговора се включи и старшата сестра Иванка
СТАНЕВА - Бяхме дежурни,
имахме много тежко болно
дете на масата сложено.

Мъчехме се да поставим
бътерфлайка, успяхме да
я сложим. И започна земетресението, всички хукнаха,
детето остана на масата и аз
останах само с него.
Майката си остави детето на масата и хукна да се
спасява, без детето. Но в
следващия момент, след
като преустанови земетресението, веднага извикахме
линейка по спешност и го
закарахме в Силистра. А в
Силистра все едно, че бомба
е паднала, тъмно.
Много хубав колектив имахме с д-р Зиславова и много
добри спомени, много задружни бяхме. И в отделението бяхме задружни, и извън
него. Щуротии правехме,
явявахме се на конкурси с
руски танци. Всички бяхме
матрьошки, с червени рокли. На 7-ми април винаги се
явявахме с нещо, въпреки
многото работа, която има-

хме в отделението. 45 легла имаше тогава - имахме
детско кърмаческо, детско
приемно, детско вътрешно и
беше винаги пълно. По 1200
деца са минавали на година.
Аз като правех статистиката на края на годината си
спомням, че бяха 1200 деца.
Тогава нямаше клинични
пътеки, имаше заболявания.
Абсолютно всички можехме
да ги приемаме с точно същите диагнози, с каквито са
децата. Мога да кажа, че д-р
Зиславова беше много голям
диагностик и ни научи на
много работи, както ние нея,
така и тя нас. Много хубави
спомени, 20 години с нея съм
работила, от 69-та до 89-та.
Тя ни събра след 30 години
да се видим тук. Макар че
малко сме с пооредели редици, ние й споделихме, че
имаме много колежки медицински сестри, а и санитарки
починали. Животът е такъв!

регион
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Гинка ЙОРДАНОВА, Директор на ПГСС - Ситово:

"Български фермери с европейски опит" е
проектът, по който учениците стажуваха в Будапеща
изготвена и съобразена с целите
ни програма, учениците придобиха
професионален и социален опит
в нова, непозната, мултикултурна
среда наблюдавайки и включвайки
се в дейностите на биологичната
ферма - използването и управлението на нови технологии и техника в производството, съхранението
и организирането на селскостопанска продукция. Едновременно
с това те развиха чуждоезиковите
си умения - работен език бе английският.
Този триседмичен опит е една
промяна в мисленето, нагласите
и желанията за учене, реализация
и развитие, които ще подготвят
нашите ученици за по-успешно
социално включване и трудова
реализация.
- Къде беше проведена професионалната мобилност?
- Bio Fair е компания работеща
в сферата на селското стопанство
и има опит в прием на ученици при
провеждане на професионална
практика за придобиване на опит и

Гинка ЙОРДАНОВА

16 ученици от Професионалната гимназия по селско
стопанство в Ситово проведоха своята практика в
унгарската столица Будапеща. Тя се осъществи по
проект "Български фермери
с европейски опит", който
е финансиран от програма
Еразъм+.
Ръководител на проекта
е директорът на гимназията Гинка ЙОРДАНОВА.
Тя е с дългогодишен опит
като учител и директор,
уважавана и ценена сред
учениците и колектива на
училището.
- Г-жо Йорданова, как се
стигна до идеята и реализацията на този проект?
- Програма Еразъм + е в съответствие с нашата училищна стратегия
и цели, защото осъществяването
на мобилност е възможност за
промяна, възможност за развитие
чрез натрупване на социален и професионален опит, придобиване на
знания и умения, които да ни водят
напред към успешна реализация.
Мобилността за учениците в
Будапеща даде възможност на мла-

дите хора още преди да навършат
пълнолетие пряко да се запознаят
с организацията и действието
на чуждестранни компании и да
създадат нагласа в мисленето си
за отговорностите, които трябва
да поемат при започване на работа.
По този начин се повишава мотивацията им за учене и завършване на
училищното образование.
Освен това, Програма Еразъм
+ е възможност за нашето училище, в чуждестранна среда, да
се оцени качеството и нивото на
подготовка, което предоставяме,
съобразно европейските стандарти

постигане на успехи.
Всичко това учениците ще споделят в училище, ще покажат
придобитите сертификати за мобилност и това очакваме да окаже
влияние върху мотивацията на
останалите ученици - за участие в
други мобилности.
От друга страна, придружаващите учители, в случая аз и колега
Рашид Абтула, се върнахме от
мобилността с по-богат опит, с
нови знания по професията, нови
идеи за по-успешно реализиране
на учебния процес и включване на
актуални знания и опит в учебните
планове.
- Представете накратко за читателите ПГСС-Ситово?
- Историята на средното училище в с.Ситово датира от 1991
г. През годините то е претърпяло
много структурни и организационни промени, но е успяло да съхрани
професионалното си образование
в сферата на селското стопанство.
От 2012 г. то е Професионална
гимназия по селско стопанство
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Кметът на община Ситово
Сезгин Алиибрям подписа
договори за финансиране
на два нови проекта

Сезгин АЛИИБРЯМ

ървият договор е за
проект "Реконструиране и модернизация
на кухненски блок на СПОХ
"Независим живот" в село
Ситово". Основната цел
е да бъдат повишени качеството и капацитета на
предлаганите от "Домашен
социален патронаж" услуги.
Средствата се предоставят от Фонд "Социална
закрила" и са в размер на
29834,60 лв.
Дейностите по проекта
предвиждат закупуване и
монтаж на нови печки с по
четири газови котлона и
фурна, парен конвектомат,
електрическа скара, планетарен миксер, зеленчукорезачка и др.
Безвъзмездна финансо-

П

и изисквания.
В Унгария бяхме с колегата
Рашид Абтула - учител по професионална подготовка в ПГСС-Ситово.
Смятам, че осъществяването на
мобилност е възможност и за
учителите на ПГСС да усвоят нови
знания и технологии, които да
използват в преподавателската си
практика. А ползите от ученическата мобилност ще са не само за
групата от ученици, но върху всич-

ки учители и ученици в училището,
както и селскостопански фирми и
други потенциални работодатели
в региона.
- Кои са учениците, провели
своята професионална практика
в Будапеща?
- Това беше група от 16 ученици
обучавани в професия "Фермер".
Почти всички от възпитаниците
ни не са напускали страната и
общината, която населяват. Голяма
част от тях са от малки и бедни
населени места. За период от
три седмици, по предварително

знания от специалисти в областта
на агробизнеса. Неин собственик е
Sandor Kokenyesi, който има опит
в работата с ученици по предишни
проекти за мобилност, т.е. организирал, ръководил, контролирал,
оценявал е.
В края на мобилността всеки
ученик получи Europass Mobility
Document. Това е документ, които
е признат от Европейския съюз и
учениците могат да го използват
при кандидатстване за работа и
при кандидатстване за участие в
различни мобилности.
- Какъв е ефектът от международната практика на учениците
осъществена по проекта?
- С реализирането на този проект очакваме силно въздействие
върху всички заинтересовани и
участващи страни.
Учениците от ПГСС, обучаващи
се по професията "Фермер", които
участваха в мобилността развиват
ново европейско мислене, което
ще промени тяхната нагласа и
стремеж и към по-добро качество
на живот. Професионалните знания и умения, които те придобиха
ги правят по-конкурентни на пазара на труда не само в България,
което е много важно. Контактите,
които се създадоха по време на
мобилността са нова възможност за трудова реализация след
завършване на образованието.
Постигнатите резултати по време
на практиката, самостоятелното
изпълнение на задачите, триседмичните преживявания в новата
среда със сигурност повишиха
самочувствието им, което пък е
мотивация за учене, развитие и

със статут на общинско училище.
Към днешна дата Гимназията е
единствената в община Ситово. В
нея се обучават 100 ученика, като
около 60 % са в неравностойно
положение.
Професиите, по които се предлага обучение са: Производство
и преработка на мляко и млечни
продукти, Фермер земеделец, Растителна защита и Пчеларство. Учениците получават освен диплома
за завършено средно образование
и свидетелство за професионална
квалификация - I-ва и II-ра степен;
обучават се за водачи на МПС от
категории „Ткт”, “В” и „Твк”.
ПГСС разполага с добре обзаведена и оборудвана материална
база, съвременна техника, компютърни кабинети, интернет достъп.
Училището притежава и сграден
фонд - общежитие, стол, добро
обзавеждане, спортна база, голям
и озеленен двор.
Персоналът на училището се
състои от квалифициран, непрекъснато стремящ се към професионално развитие учителски
състав - 15 учители и опитен и
отговорен технически персонал от
9 служители.
През годините Професионална
гимназия по селско стопанско е
изградила партньорства с компании от региона в сферата на
селското стопанство, които са икономически стабилни и развиващи
се. Там учениците провеждат
професионалната си практика
в реална работна среда, а след
завършване на образованието
една част от тях започват работа
по специалността.

ва помощ в размер на 61
528,32 лв. ще получи Община Ситово и по проект
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания". Той се финансира
от Европейския социален
фонд и чрез Оперативна
програма"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
г. Основните дейности по
проекта са подбор на потребители и персонал за
предоставяне на интегрираните услуги, предоставяне на почасови мобилни
интегрирани здравно-социални услуги и предоставяне
на психологическа подкрепа
и консултиране.
Стартът ще бъде даден
на 1 септември, а срокът
за изпълнение е 15 месеца.

анцов състав "Детелини" при НЧ "Н.Й.Вапцаров"
- Тутракан участваха в десетото издание на
Националния фестивал за автентичен фолклор
"Песни в полите на Балкана". Той се проведе на 6 и 7
юли т.г. в с. Жълтеш.
Със своите изпълнения те впечатлиха публиката и
журито и се завърнаха с Награда за цялостно представяне. Дамите участваха в три категории - Фолклорни
песни, Състав и солист, както и Танци.

Т
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„Капка по капка, глътка по глътка“

Адриан ВАСИЛЕВ

Продължение от
миналия брой
ъм полунощ изтрополява каруца, изпръхтява кон, и през вратата
влиза другият казанджия - бай
Петър Бойчев.
Много казанджии минаха и
заминаха, ала попиташ ли ме
кой казанджия съм запомнил,
ще кажа „бай Петър“ и с добър спомен. Едър и тежък, с
рошави вежди и с прошарена
коса - там, дето я има. Скъп
на думи. На казана приказката
му хваща дикиш. Знае бащи,
дядовци, туй дето трябва и
туй дето на трябва. Погледът
му стрелва обстановката и се
прибира под веждите. Поздравява всички и отделно - старите приятели. На казана бай
Петър достлук не завързва.
Надзърта в огнищата, подлага
кутре, близва, преценява:
- Ей, момче, засили малко
огъня!
Скачам, и хвърлям два изгнили кола в огнището. „След
малко ще ги извади“ мисли
си бай Петър, но си трае, защото уважава чуждата стока
и сметка. Всичко знае бай
Петър за ракията, и всички му
правят път. Струваше ми се,
че ако от небето в момента би
слязъл неговият съименник в
целия си блясък, все някой би
му рекъл: „А бре, дядка, я направи път на бай Петър!“ Пред
канцеларията казанджията се
обръща:
- И стига вече с тоя румънски!

К

Бай Петър говор и на трите
езика, и за това всички млъкват учудени.
- Нали знаеш как е на казана, бай Петре? - неохотно пита
някой на български.
- Знам, ама вчера кметът ми
прави забележка: „Твоят казан
в България ли е?“
Казанджията влиза в канцеларията, и въпросът с триезичната ерес е приключен.
Чак сега забелязват Татарчето, който бадева се мъчи да
събуди бай Фахредин. Оказва
се невъзможно, и го натоварват в празната каца за джибри.
Слагат до него тубата с ракия,
под остроумни наставления
Татарчето схамузва коня и се
скрива зад светлия кръг на
уличната лампа.
На пейката седим с Митко
Гвоздейков - приятел от отделенията, с който животът ни
завъртя в различни орбити.
Говорим за минали щуротии,
за съученички и за моите митарства по корабите. До него
е братовчед му от Карастояновите. И двамата са от стар
тутракански сой. Почти всички
в родовете им са едри, красиви и трудолюбиви, мераклии
и скопосни.
Аз - моряк, Митко - бивш.
Неусетно до нас се настанява
и трети - дядо Драган Гвоздейков. Трябва да и прехвърлил стоте години, но за него
това отдавна няма значение:
„Събудихте ме, бе момчета,
дълго съм спал, охо, Митко,
прошарил си се, дядовото, и
деца имаш вече, нали, колко?
- две, да ти са живи и здрави,
ами моята снимка пазите ли!“
„Пазим.“ „Добре, показвайте
им я!“
Започва дядо Драган да
разказва, а аз се озовавам
в детството си, държа една
книжка с меки корици, която
не е за моята възраст, но аз
въпреки всичко чета, и от нея
ми остава утайка от мъка и
горчилка.
Било през Балк анск ата

война. Българските окопи
опасвали голите чуки около
Мраморно море. На суша ясно. „Напред, на нож!“, българинът стисвал зъби, кипвала
кръвта му пет века подгрявана
на бавен огън, и щиковата
атака вършела чудеса… Но
приближавал турският крайцер „Тургут Реис“ и започвал
да сипе двестакилограмови
снаряди от главния калибър.
Гинели българските момчета
мърцина, живите псували и
стискали зъби: тук „на нож“
не може, а брегови батареи
нямало. И тогава се родила
идея, дето само българинът
излизал с черешови топчета
срещу Круп-ове може да роди:
да преоборудва гемия, на нея
да качи торпеден апарат и „от
упор“ да разстреля турския
броненосец. Близко е до ума
какво очаквало шепата безумци, дори атаката да успеела.
Преустройвали гемията зад
баирите, далеч от погледа на
турските кораби. Работел там
и дядо Драган - майстор-каикчия. Накрая се фотографирали. С няколко волски впряга,
върху платформа на колела,
през дъждовна безпътица гемията потеглила към морето.
Където воловете на можели,
можели хората. Така, метър
по метър навлизали в още ненаписаната ни военноморска
история. За зло или за добро,
педи да достигнат морето,
войната свършила…
Или пък другата приказка:
Как там, където не успяла
гемията, успял миноносецът
„Дръзки“. Давид срещу Голиат.
Турският крайцер „Хамидие“
бил дълъг 112 метра, а нашият „Дръзки“ - само 38. До
онази нощ турските кораби
хазяйничели необезпокоявани
по черноморското ни крайбрежие. До онази нощ, когато
„Дръзки“ се приближил само
на 60 метра от настръхналия
от оръдия стоманен колос и
го торпилирал. В упор! Останала пак снимка на екипажа.

След време внуците на дядо
Драган го разпознали на нея.
Да им напомня за мрачната
упоритост, с която българинът
брани свободата си…
„Коя история е вярна, дядо
Драгане? Коя да разказваме!“
„Забравил съм вече, дядовото. Много отдавна беше.
Разказвай и двете!“
Към два след полунощ идва
и моят ред.
- Бай Петре, казанът ми е
загорял!
Казанджията надниква в
тъмната паст на казана, връща с половин пакет сода
каустик и го изсипва в горещата вода на дъното. След
десетина минути дебелият
нагар се отделя от казана като
юфка. Въздъхвам облекчено.
Двамата с Митко хвърчим с
пълните кофи, гащите ни залепват от пот, но след малко в
устието на огнището вече гори
първият силен огън. Бърза да
навакса пропуснатото през
половинчасовата почивка.
Някой току-що привършва
разказа за прочутия румънски
бандит Теренте:
- След като го убиха, чак
бонбони пуснаха с образа му да му ядели и децата главата!
- Брей, много ще да са го
мразили!
- Много! И страх ги беше от
него. Богатите пищяха, а на
сиромасите даваше…
И понеже думата дума отваря, някой спомена и името
на Рогозя, но отстрани изшъткват, смушкват го, и усещам в
гърба си погледите на хората.
Всички се умълчават. Не изтрайвам и излизам. Нощта изтънява, а на изток светлините
на Олтеница гаснат. Сънната
река дими, а вълничките успокоително шушукат като майка
събудена от дете призори.
Нарамили весла рибарите
слизат по стръмните пътечки
към брега, където, разбудени
от дрямка очакващо се поклащат катраносаните лодки.
Ех, Рогозя! Дали имат мир

РДПБЗН-Силистра:

През лятото нараства опасността от пожари в земеделските земи и горите
РД „Пожарна безопасност
и защита на населението”
– Силистра се изпълнява
комплекс от мерки за превенция на
пожари в земеделските земи и горите. В районните противопожарни
служби са утвърдени планове с конкретни мероприятия за осигуряване
на пожарната безопасност на житните масиви, техниката, складовете
за зърно и фуражните площадки.
Контролира се съответствието на
земеделската техника с изискванията за пожарна безопасност.
Съвместно с представители на
териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите
(ИАГ) са извършени проверки на
горския фонд относно изпълнението на противопожарните мероприятия, предвидени в годишните
оперативни планове на ДГС, ДЛС и
общините. Основно се контролира
степента на поддържане на минерализованите ивици, естествените
бариерни прегради, наличието на
указателни табели с противопожарно съдържание и състоянието
на противопожарните депа.
Създадена е организация за
взаимодействие с дежурните в областния и общинските съвети за сигурност, полицията, териториалните
структури на ИАГ и диспечерските
пунктове на електроразпределителните и ВиК дружества.
Всички противопожарни автомо-

В

били са оборудвани с допълнителни
технически средства за гасене
на пожари в житните масиви и
горите. Създадена е организация
за бързо събиране на свободния
от дежурство състав в случай на
необходимост
За недопускане на пожари и унищожаване на реколта ви напомняме
следното:
• Не паркирайте превозни средства и не ги оставяйте да нощуват
в близост до посевите или до вече
складиран фураж!
• Не палете огън и не използвайте
открити огнеизточници в близост
до житни масиви, в района на
площадките и складовете за зърно
и фураж!
• Не допускайте тютюнопушене
в посевите, площадките за зърно,
складовете за фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях. Не
изхвърляйте незагасени цигари от
автомобилите!
• Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци
покрай посевите през периода от
восъчна зрялост до прибиране на
реколтата!
• Не използвайте огнестрелно
оръжие и сигнални ракети в района
на неожънати масиви и фуражните
площадки!
• Абсолютно е забранено паленето на стърнища след прибиране
на реколтата!

• Поддържайте в изправност
използваната от вас техника, като
не създавате условия за възникване и разпространение на пожар
в съседни земи, гори, съоръжения
и обекти!
• Сигнализирайте съответните
държавни органи при нарушение на
правилата за пожарна безопасност
от физически и юридически лица,
работещи в близост до посеви,
площадки за съхранение на зърно
и складове за фураж!
• Не допускайте небрежно изхвърляне на неизгасени фасове и
клечки, включително и от автомобилите, с които се преминава покрай
или през горски участъци.
• Не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да създадат ефекта на лупа и да предизвикат
запалване на суха растителност.
• Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите,
трябва да са съоръжени с искрогасители.
• Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и
устроени за целта туристически
места. Преди запалване на огъня
осигурете вода за гасене при поява
на вятър и при тръгване. Подгответе
тупалки – от гума или от зелени
клони, с които да се действа при
възникване на пожар.
• Никога да не палете огън при
наличие на вятър – той може да

разнесе искри и топли частици на
големи разстояния.
• Разчистването от сухи клони
и др. в горски участъци трябва да
става чрез извозването им на определените за това места. Забранено
е унищожаването им чрез изгаряне!
• При открити признаци на пожар
в гората (дим, мирис на изгоряло
и пламъци) трябва да се извърши
оценка на обстановката – да се
определи мястото на възникване на
пожара, посоката на придвижване
на огъня и скоростта на разпространение. Ако знаете, че наблизо
има хора, но няма признаци да са
усетили пожара – уведомете ги и
заедно се отдалечете от опасното
място.
• Ако пожарът е в начална фаза,
предприемете мерки за угасяне
чрез: насипване на пръст, пясък, потушаване с тупалки от зелени клони.
• Пазете дрехите от запалване,
особено ако са от изкуствена материя (да не се разголва тялото,
поради високи риск от изгаряне).
• Предпазете дихателните пътища
чрез поставяне на намокрени кърпи,
дрехи върху устата.
• При опасност от бързо усложняване на обстановката потърсете
безопасен път за напускане на мястото – в посока, перпендикулярна на
вятъра или покрай водни басейни.
Съобщете за възникналия пожар
на телефон 112.
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костите му?
Разправят, че едно време,
когато зимите сковавалия
Дунава, а снегът достигал телеграфните жици, от Влашко
по леда минавали бели вълци.
Албиноси ли били или някаква северна порода, никой
не знае. Запомнили с лошо
влашките равнини, където
гладували лете заради белия
си цвят, през зимата идвало царството им. Нощем се
хлъзгали като бели сенки по
леда, и крайбрежието писвало
от тях. Бели единаци! Такъв
бил и Рогозя. Колко ли години
ще го помнят хората? Сякаш
почнаха вече да го забравят.
За мен е добре. Но аз не го
забравям!
Рогозя обикалял нощем
селата с Танас Мальонкин съдружника си. Обикаляли
със здрави каруци впрегнати
в яки коне. Какво правели,
що стрували, зер два впряга
са това - в джоб не можеш ги
скри, но успявали. Бастисвали
по-заможни къщи най-вече по
селата. Околията писнала. Каруцата с добре намазани оси
се движела безшумно по селските пътища, а конете добре
охранени, с пискюллия сбруя
хвърчали като вятър. Но за
зла участ тъкмо пискюлите изяли главата на Рогозя. Обрали
нощем къща в близко село и
подкарали обратно. Стопа-

нинът станал рано и усетих
каква е работата. Намерил в
двора червен пискюл. Яхнал
коня без седло и хванал дирята. През нощта бил пръснал
дъждец, и следите били като
отворена книга. Настигнат ги
в галоп, огледал конете - на
челото на единия липсвал
пискюлът. Ония двамата се
спогледали, но къде ще го
настигнат с каруцата.
Нататък е ясно: милиция,
съд, затвор. От затвора Рогозя
избягал и не от къде да е, а
от Белене! Но и милицията
била по петите му. Когато
се върнал, къщата му била
обсадена. Извикали му да
излезе и да се предаде. Последвало кратко затишие, а
после нещата тръгнали като
на кино, че и по-зле. Рогозя
излязъл уж невъоръжен, но по
това как пристъпвал, личало,
че косъмът му не бил чист.
Вървял и се оглеждал диво.
Един от милиционерите не
издържал и се хвърлил върху
него изотзад. Рогозя замахнал с нож. Тогава изтрещял
автомат. Кратко и отсечено и
двамата - баща ми и Рогозя
се строполили прегърнати…
Наздраве и да отлеем малко
ракия!
- Да отлеем! Защо приказваш тъй тихо?
- За да не чуе жена ми. Тя
е… род… на Рогозя!

21 - 23 септември 2019 г.

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

Иванчо подарил на гаджето стане!
си букетче от глухарчета с
думите: - Да го духаш.
Жените и сексът са като
чиновник и подкуп.
На кучешката площадка:
В началото: - Ооо, не, не!
- Вашето куче задуши моА после: - Що толкова малето.
ко?
- Но как е възможно? Аз
имам пинчер, а вие - ротвай- Келнер, тази бира има
лер.
само пяна...
- Заседна му на гърлото.
- Това значи, че бирата е
супер...
- Скъпи, утре е 20-годиш- ОК, ама аз съм дошъл да
нината от сватбата ни. Как да пия, не да се бръсна...
я отпразнуваме?
- С едноминутно мълчание,
Концесионер на плаж в
мила.
Гърция кълне друг:
- Дано ти дойдат три авХулигани спират късно по тобуса българи с хладилни
улицата един човек:
чанти! Дано!
- Пич, ти щастлив ли си?
- Да.
Градска девойка при баба
- Значи, часовник и телефон си на село.
не ти трябват.
- Бабо, а къде може тука да
се ходи нощно време?
Полицай записва данните
- Е в тая кофа...
на арестуван: - Женен ли сте?
- Да.
В училище: - Кой е прочел
- За кого?
„Под игото“?
- За жена.
- Трябваше да го прочетем
- То е ясно, че е за жена.
ли?
- Защо да е ясно? Сестра
- Разбира се!
ми например е женена за
- Да му се не види, а аз го
мъж.
преписах!
Мъж и жена лежат в легло- Каква е приликата между
то. Лежат дълго. Жената не жената и грипа?
издържа и казва:
- И двете можеш да ги ми- Виж какво, един от вас, в неш на крак, но е по-добре
края на краищата трябва да на легло!
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Забавна астрология
Рак
Как обичате да си пиете кафето? Зависи
много от коя зодия сте, твърдят астролозите.
Раците подхождат към приготвянето и
пиенето на кафе така, както и към всичко останало в живота. За тях
кафето преди всичко е отличен източник на енергиен заряд за целия
ден. Обикновено го предпочитат силно и горещо. Обичат да го пият
на тихо и спокойно място, но не у дома. Кафето е алиби, което им
дава възможност да правят едно от нещата, което им харесва - да
наблюдават околните и мислено да им поставят оценки или просто
да разсъждават над случващото се наоколо.

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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Самодейците от с.Гарван - трикратни лауреати
от Национален фестивал в Банско

лестящо и незабравимо
представяне на самодейците от НЧ „Димитър Иванов Полянов - 1870“, село Гарван
на Националния фестивал за
народно творчество „Фолклорна
магия“, Банско 2019! Ние бяхме
част от пазителите на българското народно творчество, в лицето
на самодейци, занаятчии и производители на традиционни български стоки от цяла България.
Организаторите са национална
фолклорна телевизия Фен Фолк
ТВ, с подкрепата на Регионален
център за опазване на нематериалното културно наследство в
Югоизточна Европа под егидата
на ЮНЕСКО, Община Банско и
Българското кисело мляко „Боженци“ - вкусът на българската
традиция.
Самодейците от село Гарван се
сляхме с представители от всяко
кътче на България - Банско, Варна, Кюстендил, Севлиево, Сандански, Перник, Свищов, Добрич,
Велинград, Хисаря, Дупница, Димитровград, Берковица, Монтана,
Смолян, Разград и много други
- част от 300 танцови ансамбли,

Б

град Благоевград.
Да ни са честити трите големите награди от Национален
фестивал за народно творчество „Фолклорна магия“, Банско
2019 г.!
С гордост можем да кажем, че
сме Лауреат на първа награда в
категория „Фолклорни виртуози“
с Грамота и Диплом; Лауреат
на втора награда в категория
„Нашенки славей“ с Грамота и
Диплом и Лауреат на трета награда в категория „Дръж се земьо“ с
Грамота и Диплом.
Честито самодейци!
Специални благодарности на
всички положили труд, сили и
средства за постигане на тези
отлични резултати.
До нови предизвикателства и
успехи!
Гинка МАКРИЕВА,
Секретар на
НЧ „Димитър Иванов
фолклорни и самодейни състава на народното пеене в Югозападен
от цяла България с общ брой на университет „Неофит Рилски“, Полянов - 1870“, с.Гарван
участниците - над 2000.
Фестивалът имаше конкурсен
характер с четири категории
„Фолклорни виртуози“ – инструментално изпълнение на индивидуални участници и групи,
„Нашенски славей“ – вокално
изпълнение на индивидуални
участници и групи, „Дръж се,
земьо“ – танцово изпълнение
на танцови състави и клубове за
народни танци, „На мегдана“ –
представяне на стари обичаи и
традиции от фолклорни групи,
разделени в три възрастови
групи: до 12 години, от 13 до 17
години и над 18 години. Участието на самодейните колективи
към читалището в село Гарван
взехме участие в първите три
категории във възрастова група
над 18 години.
Един от членовете на авторитетното жури от професионалисти беше доц. Бинка Добрева
- народна певица, солист на вокален ансамбъл „Мистерията на
българските гласове“, преподавател по народно пеене и Методика

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.

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

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

20 юли - Николета КУЦАРОВА, ТФ "Дунавска младост", "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
22 юли - Драгомир АВРАМОВ, Огняр, ДГС-Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
22 юли - Васил НИКОЛОВ, Работник-поддръжка, НЧ
19 юли - Димитър ДИМИТРОВ, гр.Главиница
21 юли - Светослав РАЕВ, Районен прокурор, Ротари "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
Клуб Тутракан
20 юли - Илинден - Илия, Илиян, Илияна,
22 юли - Стефан КАЛЧЕВ, ФГ "Детелини", НЧ

Илко, Илка

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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