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"Огненият Дунав" - една традиция, Ликвидират
домашните
която трябва да се пази свинарници
Х

иляди гости от страната и от Румъния и
тази година се събраха
в Тутракан, за да съпреживеят заедно фестивалната
седмица "Огненият Дунав".
Осмото издание на "Огненият Дунав" е поредното
доказателство, за успеха
на това начинание, което
заедно с Джулай Морнинг
са най-видимата реклама за
крайдунавския град. Фестивалът се превърна в истинска емблема за Тутракан, а
през четирите празнични дни
имаше за всекиго по нещо.
Класически музикален спектакъл край Дунав в Амфитеатъра с участието на мандолинен квартет "Сезони",
пианиста Марио Попов, Ана
Карадимитрова - сопрано и
Преслав Петков - кларинет,
на стр. 4

Л

иквидирането на
стопанствата тип
„заден двор“, които
се явяват мост между дивата природа, където се
разпространява вирусът на
африканската чума по свинете /АЧС/ и промишлените
свинекомплекси, е начинът
да се спасим от продоволствена криза на свинско
месо. Това становище изрази в Силистра проф. д-р
Георги Георгиев, директор
на Центъра за оценка на
риска по хранителната
верига.
Той, заедно със свои колеги участва в поредното
заседание на Областната
епизоотична комисия във
връзка с предприемането
на мерки за ограничаване
разпространението на болестта. По думите на д-р
Георгиев от изключителна

важност е да се спазват
мерките за биосигурност
в големите свинекомплекси
и стопанства и да не се
укрива информация.
По данни на представители на Областната дирекция по безопасност на
храните /ОДБХ/ в област
Силистра три селища попадат в рисковите зони на
огнищата на АЧС в област
Русе. Село Цар Самуил,
община Тутракан, попада
в предпазната зона на огнището и там от вече се
извършва дезинфекция на
входа и изхода на селото
и се осигурява 24-часово
наблюдение. В селото няма
да се евтаназират прасета, тъй като такива няма.
Другите две села – Нова
Черна и Сяново, също в
община Тутракан, попадат
на стр. 3

Лятната занималня интересна за малки и големи Задържаха мъж
стрелял с газов пистолет
И
В Тутракан:

Калина ГРЪНЧАРОВА
през това лято Общинският център за извънучилищни дейности
в Тутракан е организатор на
свободното време на децата
и учениците. "Лятна занималня" са наречени различните
занимания и любопитни игри,
които им се предлагат.
Сашка АТАНАСОВА е ръководителят на Лятната занималня. Младото момиче
е завършило специалността
"Право", след това специализира "Психология" и придобива педагогическа правоспособност. "През втория срок на
миналата учебна година бях
възпитател на занималнята
на учениците от 6-и клас в СУ
"Йордан Йовков", а това лято
се занимавам с Лятната занималня на ОЦИД" - допълва
още тя. Около нея са децата,
които "хващам" в момента, в
който се връщат от разходка

в Крайдунавския парк.
"Работим с деца от 1-ви до 4-ти
клас, но има и такива, които сега
ще бъдат 1-ви клас - разказва
Сашка Атанасова. - Организираме
им различни занимания от понеделник до петък, включително, от
9:00 до 17:00 ч., като в различните
дни имат различни кръжоци. Днес
(б.р.: сряда) децата работят с Аурел
Стоянов - рисуване. В четвъртък
имат народни танци с Чудомир Валериев. В петък - риболов с Васко
Дойнов. Вторник - тенис на маса
с Момчил Василев. В понеделник
- свободно време. Сутрин около
час имат занимание, свързано с
училището - математика, български език - под формата на игри.
След това е заниманието с друг
преподавател/лектор. Обядват
тук - осигуряваме им храна.
Следобед, в повечето случаи, е
време за игри. Вчера ходихме
на басейн. Организираме им
разходки. Следващата седмина стр. 8

32-годишен е задържан
за грубо нарушение на обществения ред. На 29 юли
около 09:10 часа в Тутракан
мъжът произвел няколко
изстрела с газов пистолет
след възникнало спречкване
с опонент, с когото имал
неуредени лични отноше-

ния. Той оказал съпротива
на пристигналия на адреса
полицейски екип, но бил
задържан и приведен в ареста за срок до 24 часа.
При произшествието няма
пострадали хора.
Образувано е досъдебно
производство.
“ТГ”

регион
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НОВИНИ
ДФЗ ПРЕУСТАНОВЯВА ПРОВЕРКИТЕ НА МЯСТО В
ЗОНИТЕ ЗАСЕГНАТИ ОТ АЧС
ДФ „Земеделие“ преустановява проверките на място
във всички животновъдни стопанства в областите
с обявени огнища на болестта Африканска чума по
свинете (АЧС), които се намират в 3-километровата
предпазна зона на заболяването. Това гласи заповед
на изпълнителния директор на институцията Васил
Грудев. Извън предпазната зона от 3 км. се забраняват
още проверките във всички стопанства, в които се
отглеждат свине, попадащи в обхвата на областите
с обявени огнища на АЧС.
В областите Разград и Русе се преустановяват и
проверките на площ, свързани с схемите и мерките от
директните плащания. Забраните са част от мерките
за превенция срещу разпространяването на болестта
АЧС.
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ
Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2019/2020 г. ще бъде 250 лв., реши правителството. С тази помощ
се очаква да бъдат подкрепени около 43 800 деца. Еднократната помощ
се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Право да я
получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие
за получаването на средствата е средномесечният доход на член от
семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450
лв. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания,
деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини
и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето. Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане
на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от
15 октомври на текущата учебна година.
ЕКСКУРЗОВОД И ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ
Министерският съвет прие изменение и допълнение в Списъка на
регулираните професии в Република България.
По предложение на Министерството на туризма и въз основа на
решение на Комисията за осъществяване на процедура по изготвяне
на предложения за включване или изключване на професии от Списъка на регулираните професии в Република България, създадена със
заповед на министъра на образованието и науката, бяха включени в
Списъка на регулираните професии в Република България професията
„Екскурзовод“ и професията „Планински водач“. Спазени са условията
и изискванията за регулирана професия, съгласно Закона за туризма
и Закона за признаване на професионални квалификации по отношение на професията „Екскурзовод“ и професията „Планински водач“.
ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА ЩЕ СЕ
КАНДИДСТВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
Заявления за получаване на всички видове семейни помощи за
деца ще може да се подават и по електронен път или чрез лицензиран
пощенски оператор. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, които бяха одобрени от
правителството. Досега документи се подаваха само лично в дирекция
„Социално подпомагане“ според настоящия адрес на заявителя. С
промяната се цели намаляване на административната тежест и улесняване на гражданите при кандидатстване за помощи.
Промените в правилника са свързани с направените изменения в
Закона за семейни помощи за деца, които влизат в сила от 1 август
2019 г. В съответствие със Закона за семейни помощи за деца се
урежда редът за предоставяне на еднократната помощ за ученици,
записани в първи клас, на два пъти. Урежда се и редът за промяна на
предоставянето на тази помощ от пари в натура и обратно в съответствие с възникналите или отпаднали обстоятелства.
ПОВЕЧЕ ПШЕНИЦА И ПО-МАЛКО РАПИЦА
ПРИБРАХА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ В СИЛИСТРЕНСКО
При среден добив от 619 кг от декар в Силистренско завърши жътвата на пшеницата, съобщиха от Областна дирекция „Земеделие“. От
ожънатите 489 100 дка са получени 302 900 тона зърно.
В общините Силистра и Тутракан кампанията по прибирането на
хлебното зърно е приключила при среден добив от 700 кг/дка, в
община Ситово – 600 кг/дка, в общините Главиница и Дулово по 580
кг/дка, в община Кайнарджа – 558 кг/дка, а в община Алфатар – 550
кг/дка. Миналата година средно от декар са били получени по 572 кг/
дка, като тогава площите с пшеница са били 450 467 дка.
Завършила е жътвата и на зимната маслодайна рапица при среден
добив от 278 кг/дка. От 72 737 дка са получени 20 228 тона рапица.
През миналата година от засетите 95 061 дка с културата, средно от
декар са били получени 280 кг рапица. Най-висок добив са получили
в община Ситово – 320 кг средно от декар, а най-малък е бил добивът
в Алфатарско – 135 кг.
КРИМИНАЛЕ
Трима са със средни телесни повреди след сблъсък на товарен автомобил и микробус край село Златоклас. Произшествието е станало на
23 юли около 11:00 часа. С фрактури на крайници вследствие на удара
са водачът на микробуса – мъж на 37 г., жена на 39 г. и 19-годишен,
а други трима, пътували в същото превозно средство, са получили
леки телесни повреди. Причините за произшествието се изясняват,
образувано е досъдебно производство.
30-годишен шофирал лек автомобил „Фиат“ с регистрационни табели, неиздадени от съответните органи. Той бил засечен от полицейски
служители на 28 юли около 15:45 часа по ул. „Рила“ в Тутракан. Срещу
него е започнато бързо производство.
19-годишен е със счупена ключица след пътнотранспортно произшествие, станало на 27 юли около 08:00 часа в близост до Тутракан.
Младежът пътувал в лек автомобил „Фолксваген“, чийто водач – на
20 г., изгубил управлението и се ударил в крайпътна мантинела. Алкохолната проба на водача с дрегер е отчела 1.74 промила. По случая
е образувано досъдебно производство.
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Юлско заседание на Общински съвет-Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
включването на две
допълнителни докладни записки в дневния
ред, постави началото си
заседанието на Общински
съвет-Тутракан проведено
на 25 юли т.г.

С

Най-напред съветниците
приеха отчет за дейността на Общинския съвет
и неговите комисии за
първото полугодие на 2019
г. и отчет за изпълнение
решенията на Общински
съвет за същия период.

Бяха приети и необходимите решения свързани
с предстоящата учебна
година в общинските училища. Кметът на общината
ще трябва да предложи на
Министерство на образованието и науката да
бъдат включени детските
градини Патиланчо" и "Полет" и двете средни училища в Тутракан - СУ "Христо
Ботев" и "Йордан Йовков"
в Списъка на средищните
детски градини и училища.
Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти общинска собственост бе допълнена и
приети решения по девет
разпоредителни сделки с
общински имоти.
Прието е и решение за
осигуряване на дърва за
огрев на ветераните от
войните, съпругите на
починалите ветерани от
войните и пенсионери-во-

енноинвалиди от община
Тутракан, живеещи на нейна територия. Към днешна
дата в този списък са
включени 2 ветерани, 10
вдовици и 6 военноинвалиди.
Местните парламентаристи отмениха свое решение прието на предходното заседание и върнато
от областния управител
свързано с отдаването под
наем на общински земи на
малоимотни и безимотни в
с.Цар Самуил.
Представител на Община
Тутракан в извънредното
общо събрание на Асоциацията по ВиК ще бъде
кметът д-р Димитър Стефанов, а при невъзможност
той да участва, ще го замества председателят на
Общинския съвет Данаил
Николов.
На 29 август е насрочено
следващото заседание.

Образованието - тема на редовното
заседание на Общински съвет-Ситово
Калина ГРЪНЧАРОВА
ктуализиране на Списъка на средищните
детски градини и училища за учебната 2019/2020
година и включване на
ДГ „Щастливо детство“,
с.Ситово бе първото решение на Общински съветСитово, което те приеха
на заседанието проведено
на 30 юли. До 10 септември
т.г. кметът на общината
Сезгин Алиибрям трябва да
внесе мотивираното предложение до образовател-

А

ното министерство. Със
същия срок за изпълнение
е и решението за включване в Списъка на ОУ "Отец
Паисий" в с.Добротица и ОУ
"Г.С.Раковски" в с.Ситово.
Общинските съветници
разрешиха функционирането на маломерни самостоятелни паралелки през предстоящата учебна година в
основните училища в Ситово, Добротица и Искра,
както и в ПГСС-Ситово. Те
утвърдиха дофинансиране
на самостоятелни и слети

паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за
учебната 2019/2020 година,
както и утвърждаване на
мрежата и щата в детските гради на територията
на община Ситово.
Община Ситово ще бъде
представлявана на извънредното Общото събрание
на Асоциацията по В и К в
област Силистра, което
ще се проведе на 28 август

от кмета Сезгин Алиибрям.
В случай, че той е възпрепятстван, Общината ще
се представлява от зам.кмета Мария Илиева.
На сесията бе приета
Програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на
територията на община
Ситово и две разпоредителни сделки с общински
имоти.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 29 юли 2019 г.
1 търговски консултант - средно образование и компютърна грамотност
4 оператори, дърводелски машини – основно образование
1 тракторист - основно, средно образование
1 работник, сглобяване на детайли – средно образование
1 продавач-консултант - основно образование и основни компютърни компетентности
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 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
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Ликвидират домашните свинарници
свинско месо и по изготвяне
на документация. Това съобщи временно изпълняващият
директор на Областната
дирекция по безопасност на
храните д-р Анелия Велева.

от стр. 1 Попина /община Ситово/ и
в 20-километровата наблю- Ветрен /община Силистдавана зона, но и там няма ра/, където се отглеждат
животни в стопанствата съответно 17 400 и 7775
прасета.
„заден двор“.
Четирима служители ще
По данни на ОДБХ Силистра на територията на бъдат назначени на 8-чаобластта към момента се сов работен ден на ГКПП в
отглеждат 342 маркирани Силистра, които ще имат
прасета в 97 стопанства. задължения по дезинфекция,
Функционират и две голе- събиране на конфискувани
ми свинеферми в селата хранителни продукти от

До момента никъде на
територията на област
Силистра няма определена
площадка за загробване на
животински трупове, стана

ясно на заседанието. Представителят на РИОСВ в
Русе поиска от областния
управител на Силистра
да разпореди започване на
процедури относно пло-

щадките. Трябва да участват и собствениците на
свинекомплекси, тъй като
терените са тяхна собственост.

Образователното министерство обяви
графика на ученическите ваканции
Традиционен поетичен конкурс
М
"Свищовски лозници"

инис терс твото на
образованието и науката (МОН) предлага
за обществено обсъждане
проект на график на учебното време през следващата
учебна година, информираха
от пресцентъра на министерството. Според графика четири са предвидените ваканции.
Планира се есенната да е от
1 до 3 ноември 2019 година,
а коледната да продължи 16
дни - от 21 декември 2019 г. до
5 януари 2020 г. включително.
Денят 5 февруари е неучебен,
преди да започне вторият
срок на 6 февруари. От 11
до 20 април ще е пролетната
ваканция за учениците от
първи до единадесети клас,
а от 16 до 20 април няма да
учат дванадесетокласниците, които ще завършат на 14
май. От проекта става ясно,
че на 29 май би трябвало да
приключи учебната година
за децата от първи до трети
клас, на 16 юни - за учениците от четвърти до шести
клас. Предвижда се до 30
юни да посещават училище
учениците в паралелки в

спортните училища, както и
всички ученици от седми до 11
клас. Държавните зрелостни
изпити са предвидени за 20
май 2020 г. - по български език
и литература, и на 22 май втори изпит. Предлага се на
9 юни 2020 г. да се проведе
Национално външно оценяване (НВО) по български език и
литература за седми и десети
клас. НВО по математика
за тях може да е на 11 юни.
За Външното оценяване за
четвъртокласниците планираните дати са 27 и 29 май.
То ще бъде по български език
и математика. Обучението
по новите учебни програми
по тези предмети позволява
оценка на функционалната
грамотност на учениците чрез
тези два предмета и затова
отпадат изпитите "Човекът
и природата" и "Човекът и
общество". Успоредно са
предложени за обсъждане
и проекти на графици на
ученическите олимпиади, на
националните състезания,
както и на състезанията по
професии през следващата
учебна година.

РУ "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;

за автори от цялата страна
Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да
участва с по едно непубликувано стихотворение, изпратено
в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или
в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко
стихотворение се придружава от малък плик с трите имена,
адреса и телефон за връзка на своя автор.
Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия "Николай Искъров" в размер на 250
лева
Първа награда - 150 лева
Втора награда - 100 лева
Трета награда - 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29 септември
2019 година от 10.30 ч. в камерната зала при ПБНЧ "Еленка
и Кирил Д. Аврамови - 1856".
Краен срок за получаване на творбите:
10 септември 2019 година на адрес:
5250 гр. Свищов,
област В.Търново,
ул. "Д.Г.Анев" № 4 а, Община Свищов "Култура", за конкурса.
Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет
страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov. bg.
Телефони за информация:
0631/643-51 - главен експерт "Култура"

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

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05FMOP0013.002-0230-C02 „Обществена трапезария за гражданите
на Тутракан“ по Процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002
„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020” по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., уведомяваме всички заинтересовани
лица, че Община Тутракан ще продължи набирането
на заявления-декларации от кандидат-потребители на
социалната услуга „Топъл обяд” до 31.03.2020 г. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е
30.04.2020 г. При необходимост от набиране на нови
потребители за запълване на капацитет или за резерви
ще се обяви нов прием с определен срок.
Желаещите да се включат в проекта могат да подават „Заявление-декларация” в Община Тутракан, гр.
Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 - Информационен
център, партер, в срок до 31.03.2020 година.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

Конкурс
"Най-чиста и красива улица,
градинка или зелен кът"
Община Тутракан обявява 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 техните улици и
градинки пред домовете си.
Дата и място на провеждане:
От 08.07.2019 г. до 13.09.2019 г. - събиране на заявления
за участие в Община Тутракан. В конкурса могат да участват всички граждани от гр. Тутракан и селата в Община
Тутракан.
21.09.2019 г. - Награждаване на участниците на официална церемония по случай деня на Тутракан.
Цели на конкурса:
Да активираме у жителите на гр. Тутракан желанието за
почистване, поддържане и облагородяване на градските
пространства.
Да покажем красиви и добре поддържани улици, градинки
и зелени пространства.
Да засилим у гражданите чувството за опазване и поддържане чистотата в Община Тутракан.
Регламент на участие:
Улиците, градинките и озеленените кътове да са в границите на Община Тутракан. Желаещите да участват,
задължително подават заявление за участие по образец.
Гражданите със собствен труд и по свое естетическо
виждане трябва да оформят цветна градина в избрана от
тях публична площ в града. Това могат да бъдат междублокови пространства, градините край пътните платна, пред
входовете на жилищните блокове, в дворове на държавни
и общински институции и т.н. Не се допуска номинирането
на оформени градини/ кътове в частни имоти.
Участниците в конкурса се оценяват от жури, включващо представители на Община Тутракан и специалисти по
озеленяване.
Журито заседава веднъж за периода и 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.
Условия за участие:
Конкурсът се организира от Община Тутракан и се провежда в периода от 08.07.2019 г. до 13.09.2019 г.
Допускат се за участие само градини/ зелени площи и
публични пространства, оформени в границите на Община
Тутракан. Участници в конкурса са само физически лица.
Не се допуска номинирането на градини в частни имоти и
в личните дворове на създателите им.
Всеки жител на Общината може да участва с една или
няколко номинации на оформени от него градини. Номиниран за участие може да бъде всеки жител на град Тутракан,
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.
Номинацията може да бъде направена лично или кандидатът да бъде препоръчан от свой близък.
Номинации за участие се приемат в Информационен
център на Община Тутракан в срок от 08.07.2019 г. до
13.09.2019 г. включително.
Заявките за участие: попълва се заявление по образец
- трите имена на участника;
- точен адрес, телефон, e-mail – за контакт
- адрес на мястото, където е създадена цветната градина,
номинирана за конкурса;
- подробна информация за видовете цветя и декоративна
растителност, с които е оформена градината;
- снимков материал на CD/ DVD или разпечатани върху
хартия.
Задължително условие за участие е вярното и точно
попълване на заявките за участие.
Едновременно с попълването на заявката за участие,
заявителят декларира, че се явява автор или собственик
на проекта.
Едновременно с попълването на заявката за участие,
заявителят декларира своето съгласие организаторите да
използват предоставената информация с информационнорекламна цел.
Крайният срок за подаване на заявки за участие в
конкурса е 17:00 ч. на 13 септември 2019 г.
Пълен списък на подадените номинации ще бъде публикуван в уебсайта на Община Тутракан.
Участието в конкурса не е обвързано с такса за участие.
Награди:
1 награда: 150,00 лв.
2 награда: 100,00 лв.
3 награда: 50,00 лв.
Наградите се връчват на специална церемония, която
ще се проведе на 21 септември 2019 г. - Деня на Тутракан.
Регистрирането за участие в конкурса означава пълно
приемане на условията, заложени в настоящия Регламент.
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огненият дунав

"Огненият Дунав" - една традиция,
която трябва да се пази
преплуване на р. Дунав, воден
слалом с едноместен каяк, спортен риболов, приключенска семейна игра "Открий посланието".
Най-голямата атракция е конкурсът за приготвяне на най-вкусна
рибена чорба, в който участват и

приготвиха два огромни чувена с
чорба и един с мамалига. Всичко
това бе раздадено на присъстващите на празника. За тях бяха и
мидите натюр, които за пореден
път приготви бившия кмет на
Каварна - Цонко Цонев Кметъла.

Класика над Дунав

от стр. 1
постави началото.
Макар че към "Огненият Дунав"
можем да прибавим и предхождащата театрална вечер, която всяка
година съпътства празника. Този
път популярният актьор Николай

Христо Димитров, чието участие с добруджански ръченик бе
бенефис за него като танцьор,
благодари на публиката и на
дарителите.
В петък вечер се изсипа "Звезден прах над Дунав" - с гайди

1.08.2019 г.

Дарителите,
благодарение на които се
осъществи фестивалната
седмица "Огненият Дунав"
1. Пламен Николов, Т.А.Т. ООД
2. Пламен Добрев
3. Иван Костанцалиев
4. Виваком
5. Държавно горско стопанство - Тутракан
6. Стив Хараламбиев
7. Николай Николов, "Едрина" ООД
8. Георги Пенев
9. Александър Сабанов - депутат в 44 -то
Народно събрание
10. Ахмед Ахмедов - депутат 44-то Народно
събрание
11. Славчо Балкански, Рибна борса
12. САНСИ ООД
13. Венцислав Статев
14. Димо Мирчев
15. Петко Чамов
16. Шел - Тутракан
17. Борислав Георгиев - Драгажен
18. д-р Любомир Бойчев
19. Алтимир Адамов - депутат в 44-то
Народно събрание

Наско от БГ Радио - един незаменим водещ!

По същото време в Изложбената зала на Историческия музей бе
открита изложба на участниците в
тазгодишния пленер по живопис.
7 български художници - доц.Йордан Йорданов, Янко Янев, Валери
Запрянов, Мая Борисова, Силвия
Богоева, Гергана Минкова и Петя

Ръководителят на ансамбъл "Българе" Христо Димитров
изпълни добруджански ръченик

Снимка за спомен с Национален фолклорен ансамбъл "Българе", проф.д-р Иван Гаврилов,
проф. Лука Велчов и кмета д-р Димитър Стефанов

Урумов даде урок за чужденци по
заглавие "Ние, българите".
"Това е България" - един велик
спектакъл на Национален фолклорен ансамбъл "Българе", който
накара всички да настръхнат,
да се усмихнат, да им затупти
сърцето, да им зарадва душата с
прекрасното представяне на всяка
фолклорна област на страната Родопите, Македония, Шоплука,
Северна България, Добруджа и
Тракия.
Гостуването на ансамбъл "Българе" бе осъществено със спомоществователството на почетния
гражданин на Тутракан проф.д-р
Иван Гаврилов, който присъства
на "Огненият Дунав", и на кмета на
общината д-р Димитър Стефанов.
Ръководителят на ансамбъла

и рап с народни инструменти.
На откритата сцена на брега на
Дунав бяха гайдарят Петър Янев
със синовете си Христо и Стоян
Яневи, Васил Анастасов от формация "Орфикус", към които се
присъединиха новата формация
на Румънеца - Folkustix.
Върховният момент на вечерта
бе рапърският дует Down Low
Pics.
В изпълнението на популярната
песен "Джони Би" на Down Low
Pics се включиха Румънеца и
Пламена и музикантите от двете
формации "Орфикус" и Folkustix
и то бе заснето.
Кулминацията на "Огненият
Дунав" е винаги в съботния ден.
Тогава, в късните следобедни
часове, започват символичното

ВГ "Слънчева усмивка" с участие на "Огнения Дунав"

кметът на Тутракан д-р Димитър
Стефанов, и кметът на побратименото румънско селище Кирнодж - Иринел Роман. Румънците

Звезден прах над Дунав с формация "Орфикус", Румънеца и Folkustix, и... Down Low Pics

Изложба финализира пленера по живопис

Награда за отлично представяне в конкурса
за рибена чорба на сем.Михайлови

Денева заедно с възпитаниците
на Аурел Стоянов от Школата по
изобразително изкуство рисуваха
една седмица красотите на реката
и града, а техните творби можете
да видите и сега в залата на музея.
Фото изложбата "10 причини
да остана в моя Тутракан" бе
една от изненадите на празника.
Събитието се организира от в.
"Стандарт" и Общината в рамките
на Националната кампания на
вестника "Моят град - 10 причини
за гордост".
"Тутракан е стъпка № 23 от
инициативата ни, научаваме от
главния редактор на вестника
Славка Бозукова. В нея обикаляме
страната, за да представим разви-

тието на градовете и да дадем на
българите поне още 10 причини
да останат в родните си места и
да работят за тях. В същото време
отличаваме хората, които с таланта, труда си и своята всеотдайност
прославят градовете си и са пример, както за своите съграждани,
така и за всички българи."
10 фото пана представят европейския Тутракан и бяха показани
на присъствалите на "Огненият Дунав". Специален акцент в
изложбата е античният кастел
"Трансмариска", който стана чудо
№ 1 на България за 2014 г. в кампанията "Чудесата на България"
на стр. 5

И огромен шаран за отбор "Сияние" - победител в
приключенското състезание "Опознай Тутракан"

огненият дунав

1.08.2019 г.

"Огненият Дунав" - една традиция...
от стр. 4 категория „Култура“ на директора
на историческия музей в Тутракан
на в."Стандарт". Крепостта е една Петър Бойчев.
от емблематичните културно-исМузеят на Тутракан пази наторически атракции на страната, ходки от петото хилядолетие
а археологическите разкопки пр. н.е. Разполага и с уникални
продължават.
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Конкурс за най-вкусна
рибена чорба

1. Етнографски музей
2. НПД "Родно Лудогорие"
3. Свещоливница, с.Свещари
Награда за отлично представяне - сем.Михайлови
Награда за най-оригинално представяне - Кирнодж, Румъния

Конкурс за рибно барбекю

1. Билгюл и компания
1. Градска пенсионерска организация "Дунав",
Тутракан
2. Петър Бойчев
3. Иван Иванов
Специална награда - Аурелиан Котобан, Кирнодж,
Румъния

Символично преплуване
на р.Дунав

Награда за Стив Хараламбиев за дарителството
му през годините

Проф.д-р Иван Гаврилов с награда на в. "Стандарт" в
категория "Дарител". Той отново дари на тутраканци
икона и портрети на Христо Ботев

сорът спасява не само хора, но и
потъналите в забрава паметници и
храмове. Гаврилов е осигурил по
5000 лв. за стипендии за талантливи ученици от двете училища
наТутракан, подпомага музея и
библиотеката.

„Аз нямам 10 причини да остана в Тутракан, но имам три,
заради които всяка година идвам
в града. Това са прекрасните хора,
много добрите приятели и рок
събитията“, каза Мутафчиев и допълни: „Разбира се и прекрасната
кайсиева ракия!“ Председателят
на съюза на артистите в България връчи специалната награда в

от национални състезания. Това
са Денислав Маринов и Лидия Тотева. Наградата им връчи кметът
на Елена Деян Млъзев. „Винаги
се радвам, когато награждавам
млади талантливи деца, защото
те са бъдещето на нацията“, каза
развълнувано градоначалникът.
Минута след това овации на
площада предизвика целият
футболен отбор на СУ „Христо
Ботев“, който се качи на сцената
в спортните си екипи. Учениците
от пети, шести и седми клас
имат зад гърба си множество
награди, а вече и от национален
турнир. Наградата им бе връчена
от още един любим актьор Влади
Въргала.

1. Николай Яворов
2. Цветелин Яворов
3. Петър Борисов
Награда за най-малък участник - 11-годишния
победител Николай Яворов

Спортен риболов

1. Исмаил Хасанов
2. Михаил Лазаров
3. Владислав Върбанов

Воден слалом в тихи води
с едноместен каяк

1. Красимир Атанасов
2. Красимир Петров
3. Николай Иванов

Приключенско семейно
състезание "Опознай Тутракан и
открий посланието"
1. Отбор "Сияние"
2. Отбор "Хотел "Трансилвания"

Биргюл и компания победители в конкурса
за рибно барбекю

експозиции от възрожденски
икони. „Петър Бойчев е образец за
пазител на културното и духовно
наследство“, заяви главният
редактор на „Стандарт“ Славка
Бозукова и припомни как преди
пет години крепостта "Трансмариска" стана чудо номер едно на
България.

Още една награда на голям
дарител в Тутракан бе връчена
по време на церемонията. Кметът
на града д-р Димитър Стефанов даде отличието в категория
„Икономика“ на бизнесмена Стив
Хараламбиев, който е роден в
Тутракан, но от години живее в
САЩ. Той е дарил над 80 000 лева

Исмаил Хасанов - първи
на спортен риболов
Николай Яворов - победител и най-малък участник в
преплуването на р.Дунав

Специална награда за отбора на съседен Кирнодж - кметът
Иринел Роман благодари и поздрави всички

Г-жа Бозукова връчи и специалната награда в категория
„Дарител“ на проф.д-р Иван
Гаврилов, който е изключителен
хирург-онколог и прави по над
400 операции годишно. Профе-

Най-вкусна рибена чорба приготви Етнографският музей

за завършване на параклиса „Св.
Георги Победоносец“, изграден в
Мемориалния комплекс „Военно
гробище - 1916 г.“
Две талантливи деца от Тутракан бяха наградени за успехите си

Награда на в."Стандарт"
за отбора по футбол
на СУ "Христо Ботев"

Магията на Тутракан прави
така, че хората дори вече да не
живеят в града остават за цял
живот свързани с него. Пример за
това е Кристиян Петров - дългогодишен шеф на полицията в Тутракан и Силистра, а сега прокурор
в Разград. Той получи наградата
в категория „Сигурност“, връчена
му от зам.-областния управител
на Велико Търново инж. Детелина Борисова. „Работете все така
всеотдайно за града си и се гордейте с хората, които са пример
за своите съграждани и пример
за цяла България“, каза Борисова.
По време на церемонията бе
представена изложбата от 10
огромни фотопана, запечатали
преобразяването на Тутракан.
„Самият Тутракан е едно от
чудесата на България. Друг град
като него няма“, каза кметът д-р
Стефанов, представяйки фото
изложбата запечатала преобразяването на Тутракан. „Роден
съм тук, тук завърших, създадох
семейство, в този град ще умра“,
обяви кметът.
Церемонията по награждаването продължи с победителите
в атракционните конкурси и
състезания, в които се включиха

Награда на в. "Стандарт" за директора на
Историческия музей Петър Бойчев

много тутраканци и гости от
страната. За тях организаторите
на празника - Община Тутракан,
бяха подготвили много награди
Така стигаме до изпълненията
на двама приятели на града Александър Филчев - Санеца с популярни световни хитове и Влади
Въргала - с хумор в лятната вечер.
След тях на сцената се качиха
музикантите от сръбската банда
Melmac Riders, за да стигнем до
концерта на звездата Джо Лин
Търнър - екс вокалист на „Дийп

Пърпъл“ и „Рейнбоу“ и на Б.Т.Р.
Популярните хитове взривиха
публиката, която пееше заедно
с тях. И със сигурност ще остане
с отлични спомени от поредната
среща с рока и с огненото финално шоу. И с вяра, че догодина на
брега на реката в Тутракан отново
ще си дадат среща - на деветото
издание на "Огнения Дунав"!
Калина ГРЪНЧАРОВА
Екатерина НИКОЛОВА
в. "Стандарт"

2-ро място на ГПО "Дунав" в
конкурса за рибно барбекю

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

ОБЯВА
I. Община Тутракан обявява, че започва приема на
Заявление-декларация за кандидатстване за длъжността
„Личен асистент” по реда на Закона за личната помощ.
- Дейности за лична помощ, услугата включва поддържане на личната хигиена; помощ при хранене; помощ при
вземането на предписание от лекар, лекарства; помощ
при рехабилитационни и други специализирани услуги в
дома на потребителя, придружаване до детско, учебно,
болнично заведение, месторабота и други;
- Дейности за социална подкрепа и социално включване, като: помощ в общуването и осъществяване на
социални контакти; придружаване при посещение на
кино, театър, изложби, концерти и др.; помощ при писане
на писма, заявления, подаването им в съответната институция и всякаква друга дейност изразена в социалната
работа с представителите на целевата група;
- Комунално-битови дейности: пазаруване, поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от
потребителя; извършване и/или съдействие за дребни
битови ремонти; извършване на административни услуги
и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.
1. Изисквания към кандидата за Асистент
• Да не е поставен под запрещение;
• Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ
характер
• Спрямо него да не са налагани мерки за защита по
Закона за защита от домашното насилие на ползвател на
лична помощ;
2. Кандидатът за асистент може да е:
• безработно лице;
• пенсионер;
• учащ;
• заето лице;
• самонаето лице.
3. Необходими документи за кандидатстване
1. Заявление /Приложение № 4/, което може да бъде
получено от общинска администрация Тутракан /Информационен център/ или изтеглено от електронната страница
на Община Тутракан;
2. Документ за самоличност за справка;
3. Автобиография;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
6. Копие от трудова книжка;
7. Удостоверение ( сертификат ) за професионално
обучение за длъжности „Социален асистент”, „Домашен
помощник” или „Личен асистент”, ако кандидата за асистент
е преминал обучение;
8. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов
договор;
9. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки
за защита по Закона за защита от домашното насилие
по отношение на ползвател на лична помощ.
10. Писмено съгласие за ползване на личните данни на
лицето.
4. Прием на документи - всеки работен ден от 8:00 до
16:30 часа в Информационен център на общинска администрация гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31.
II. Община Тутракан обявява прием на Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на
Закона за личната помощ.
1. Право на лична помощ до 31 декември 2020 г. имат:
1.1. лицата с право на чужда помощ с определени 90 и
над 90 процента вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност;
1.2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и
над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност;
1.3. децата без право на чужда помощ с определени 90
и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност.
2. Изисквания към кандидатите за ползватели на лична
помощ:
За ползвател на лична помощ може да кандидатства
всяко лице с увреждане, което има издадено направление
от Дирекция „Социално подпомагане” – град Тутракан.
3. Необходими документи за ползване на лична помощ:
• Заявление-декларация /Приложение №1/, което може
да бъде получено от общинска администрация Тутракан
/Информационен център/ или изтеглено от електронната
страница на Община Тутракан;
• Направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане” - град Тутракан;
• Документ за самоличност за справка;
• Решение на ЕЛКК/ТЕЛК/НЕЛК - оригинал за справка;
• Писмено съгласие за ползване на личните данни на
лицето от доставчика на услугата;
4. Прием на документи – всеки работен ден от 8.00- 16.30
часа в Информационен център на общинска администрация гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31.
Повече информация можете да получите в общинска администрация всеки работен ден от 8:00 часа до
16:30 часа в Информационния център или на телефон
0866 60 688.

Община Главиница, Област Силистра

Обява
Община Главиница приема заявления за
включване в механизма лична помощ
Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила
след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният
акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ
контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична
помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и
сключването, изменението и прекратяването на споразумението
за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя,
асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото
законодателство.
До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:
1. Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90
на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност;
2. Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50
на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност;
3. Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90
на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност.
Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над
90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната
помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи
за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на
кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на
лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения
брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след
определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор
с него. В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с
увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка
за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да
даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната
пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен
институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа
на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на
общината, която ще е доставчик на лична помощ.
ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ
Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на
потребностите и е издадено направление с определен брой часове
за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане" - Тутракан,
може да заяви предоставянето на механизма лична помощ. Заявлението - декларация (по образец) се подава в Деловодството на
Община Главиница, ул. „Витоша“ №44, всеки работен ден от 08:00 ч.
до 17:00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до кмета
на общината по настоящ адрес.
В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава
друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода,
през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане
може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е
направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може
да предложи асистент.
Към заявлението се прилагат направлението с определения брой
часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка).
За всички ползватели подали документи до месец август 2019 г.
личната помощ започва от 1 септември, а за всички последващи от
първо число на следващия месец.
АСИСТЕНТИ
Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под
запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ
характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона
за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма
доходен критерий за назначаване на личен асистент. Кандидатът
за асистент подава до Кмета на Община Главиница заявление по
образец към което прилага:
1. Документ за самоличност (за справка)
2. Автобиография;
3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или
декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по
Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател
на лична помощ (по образец).
5. Могат да се предоставят документи, удостоверяващи успешно
преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ
наличието на подходящо образователно и/или квалификационно
равнище, при наличие на такива.
В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията
си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като
асистент. Заявлението (по образец) се подава в Деловодството на
Община Главиница, ул. „Витоша“ №44, всеки работен ден от 08:00
ч. до 17:00 ч.
С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ще бъде
вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.
Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания
ще започне от 01 септември 2019 г. За целта желаещите да бъдат
включени от тази дата и не са подали заявления за изготвяне на индивидуална оценка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Тутракан
е необходимо да го направят своевременно!
Заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите
и за включване в механизма лична помощ могат да се подават и
след тази дата.
За допълнителна информация и въпроси тел: 0836 /21-19; 0836
/20-40.
Образци на заявленията може да получите от Деловодството на
Община Главиница или да изтеглите от сайта на Община Главиница
www.glavinitsa.bg, раздел „Актуално/съобщения и обяви“.

1.08.2019 г.

Продавам
машина за отделяне на костилки
от кайсии и сини сливи.
За информация:0899 233 273

Работа
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

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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...

1.08.2019 г.

сМяХ

Забавна астрология
Лъв
СУДОКУ

- Скъпа, счупих една чаша
- Моше, вярно ли е, че си
в кухнята!
бил на стриптийз?
- Идвам с метлатаааа...
- Вярно е! Сложих 50 дола- Скъпа не е спешно, може ра в бикините на момичето, а
и пеша да дойдеш!
100 долара взех оттам. Хем
си починах, хем и заработих!
- Чудя се, къде ли бих могъл
да отбележа по-евтино рождеАмериканските университения си ден?
ти са мястото, в което руски
- В календара.
евреи преподават математика
на китайците.
- Здравейте, кандидатствам
по обявата за специалист по
Евреин учи сина си как да
киберсигурност.
продава очила: - Когато някой
- Вашето CV?
влезе и те попита за цената го
- На десктопа ви е...
гледаш в очите и казваш "99.
Ако не мигне добавяш - Евро.
- Добър ден, ще направите Ако пак не мигне продължали дарение за нашия старче- ваш - едното стъкло. Ако пак
ски дом?
не мигне добавяш - цената е
- Разбира се, ето ви тъщата! без ДДС. Ако пак не мигне,
заключваш - рамката не е
Всяка нощ нещо все ме те- включена в цената."
гли към хладилника! Мисля че
са магнитчетата на вратата?
Попитали радио Ереван:
- Защо арменците не летят
Из „Записките на следова- в космоса?
теля:“ - Жертвата е бил удаОтговор: - Ако полетят, грурена с кръгъл, тъп предмет.
зинците ще умрат от завист,
Заподозреният:
арменците от гордост и целия
- С глава я ударих!
Кавказ ще остане за азербайджанците.
Братчед, аз като съм селянин, що трябва да плащам
Учителката: - В Египет се е
гражданска отговорност, а?
развила най-древната цивилизация. Там са се научили
- Казват, че сте експерт по да обработват мед, бронз и
жените?
злато.
- Е, не! Обикновен потреИванчо: - Да бе, и Евреите
бител съм!
като видели това избягали!?
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Еврейският бумеранг - наЕдин ШВЕД - педал, двама
зад се връща с пари!
- семейство, трима - шведска
тройка.
- Моше, направи още един
Един МАКЕДОНЕЦ - кожест - дай малко пари в заем. мита, двама - чета, трима
- Пари няма да ти дам, а же- - държава.
ста веднага ще ти го покажа!
Eдин ПЕРУАНЕЦ - мачу,
двама - пикчу, трима - у цаЕдин ФРАНЦУЗИН - женкар, ревичака.
двама - дуел, трима - ревоЕдин ИНДИЕЦ - циганин,
люция.
двама - махала, трима - ТаджЕдин ГЕРМАНЕЦ - педант, Махала.
двама - фабрика, трима –
Един РУСНАК - мужик, двавойна.
ма - мужик и пияница, трима
Един ЕВРЕИН - магазин, - колхоз, четирима - революдвама - корпорация, трима ция.
- банка.
Един БЪЛГАРИН - айдук,
Един ИТАЛИАНЕЦ - музи- двама - чета, трима - чета с
кант, двама - оркестър, трима предател, четирима - полити- мафия.
ческа партия.

Сканди

Външен вид
Мъжът Лъв - представителен, със силни, широки рамене, горната част на тялото - по-добре
развита. Свежо, румено лице, очи - големи, правилни устни, ръст - над средния. Ходи изправен,
с високо вдигната глава, стъпва бавно и тежко.
Жената Лъв също е висока, стройна, с дълга
къдрава или права коса, често с червеникав оттенък. Лице - овално,
с големи очи, сочни устни. Притежава силен сексапил, излъчва
достойнство и аристократизъм. Винаги добре облечена и елегантна.
Държи изключително много на външния си вид и прическата.
Здраве
Обмяната на веществата при Лъвовете зависи от състоянието
на нервната система. При емоционално и нервно претоварване се
появяват сърцебиене, нарушения в функциите на организма. Уязвими са сърцето и сърдечносъдовата система. Оплаквания могат
да дойдат и от проблеми с гърба и гръбначният стълб. Имунитетът
е добър, болестите протичат остро, бързо. Дори когато са болни,
Лъвовете се стремят да не го показват и бързат да се изправят на
крака.
Препоръки: Да намират отдушник на емоциите си, да избягват
нервното претоварване и стреса. Активна почивка и спорт.
Храни
Растения: слънчоглед, портокал, мандарини, грозде, ръж, ечемик.
Аромати: кедър, алое, невен.
Хранене: портокали, мандарини, лимони, ананас, пъпеши, грозде, бадеми, мед, храни, богати на белтъчини, кашкавал, картофи,
домати. Витамини, A,C,E,F, магнезий.
Работа
Области - политика, управление, държавна администрация,
театър, мода декорация, златарство.
Професии - директор, началник, управител, мениджър, висш
чиновник, актьор, моделиер.
Известни личности
Александър Македонски, Наполеон I, Мусолини, Фидел Кастро,
Бил Клинтън, Бърнард Шоу, Карл Юнг, Робърт Редфорд, Мик
Джагър, Хенри Форд, Алфред Круп, Робърт Редфорд, Жаклин
Кенеди-Онасис, Алфред Хичкок

таМ, КраЙ реКата...
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Лятната занималня интересна за малки и големи

1.08.2019 г.

Георги
ВАСИЛЕВ
Тутракан

Размисли разни...
ването на Лятната занималня,
за това дали родителите биха
желали в града да има такава
услуга, дали биха пуснали децата си... Защото е хубаво да
знаем какво е тяхното мнение,
преди да тръгнем изобщо да
правим нещо."
А ето какво споделиха и
децата, участници в Лятната
занималня:
Никол СТЕФАНОВА, 8 г.: Харесва ми да излизаме навън,
да играем заедно, да сме в
парка до реката и да гледаме
Румъния, да ходим на басейн,
да обикаляме Тутракан.
Диана МЕТОДИЕВА, 8 г.: - На
мен ми харесва, че се събираме заедно, че отиваме всички
да видим хубавата гледка
край реката, разхождаме се,

играем, почиваме си, какво ли
не тук правим... На мен много
ми харесва!
Велислава ВЕЛИКОВА, 7 г.: Най-много ми харесва, че съм
с децата и играем всички.
Георги СТЕФАНОВ, 8 г.: - Харесва ми риболова и да играя
мач! Научих се да ловя риба с
въдицата.
Георги БОТЕВ, 7 г.: - Наймного ми харесва да рисувам,
да стана капитан на кораб, и на
самолет, да карам кола също.
Себастияна БИСЕРОВА, 8 г.:
- Да играем заедно с другите
деца ми харесва, да ходим на
басейн. И другото лято пак
ще дойда.
Аслъ от Турция: - Различни игри играем, до реката е
хубаво.

ПОСТИЖЕНИЕ НА УМА
Велико постижение на ума е да живееш само в онова
време, в което се чувстваш добре. За такъв човек
казват, че е спрял времето!

ЖАЖДА ЗА ЛУКС
Когато жаждата за лукс стане наследствена болест, не можем да очакваме милосърдие
от зажаднелите!

ЗА ЛЮБОВТА
Любовта свършва там, където свършва възхищението!

ЗА ДОБРОДЕТЕЛНОСТТА
Добродетелният млад човек е красив дори когато
е беден, той няма за какво да се черви!

от стр. 1
ца ще ги разведем по музеите,
а идеята ни е обядът да е
някъде долу, или на рибното
заведение, за да ядат нещо
наше - качамак, риба.
Когато имаме рожденици им
организираме партита. Децата
са много доволни. Родителите,
мисля, че също са доволни.
Благодарна съм много на
г-жа Бальовска, че ми гласува
доверие да работя с децата от
Лятната занималня. Велислава
Бояджиева също ми помага
много.
Ще е хубаво, ако такива
занимания има и през учебно време. Примерно - да се
организира такава занималня
за събота и неделя, дори и с
деца, които са по-малки. Може
да бъде на две групи. За помалките да има, примерно, начален английски език... Могат
да се измислят много хубави
неща за децата в Тутракан.
И мисля, че тук в ОЦИД това
може да се случи, но засега то
е само идея. Смятам да направя една анкета при приключ-

Години наред наблюдавам човешките взаимоотношения. Бях 20 години учител, 12 години селски
кмет, движил съм се в различни среди. Общувах с
интелигентни хора, с обикновени хора, с добри и
не дотам добри хора. От наблюденията ми и от
прочетени книги си направих някои изводи, които
предлагам на вашето внимание под формата на
сентенции. Ще се радвам, ако някои от тях ви
допаднат, ще бъда щастлив, ако запомните и
приложите в действие някои от тях за доброто
на хората.

СЪВРЕМЕННО ПРАВО
Можеш да имаш право, ала нямаш ли пари, не винаги
можеш да го докажеш!

ЗА ВЛАСТИМАЩИТЕ
Нашите властници, докараха нещата, че с правда
не можеш да нахраниш децата си!

ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Когато човек през житейския си път преодолее
много пречки, победата му ще бъде по-пълна, само
лична негова!

НА БАТИ БОЙКО
Някои хора умеят да подправят действителността
тъй, както им се иска, като цената за това се плаща
от другите!

ЗА ЛУДОРИИТЕ
а 27 юли 2019 г. самодейните колективи при НЧ"Никола Вапцаров - 1940", с.Попина участваха в
13-я национален фолклорен фестивал "Искри от миналото - 2019", който се проведе в Априлци.
Те представиха достойно Читалището и село Попина, информират от културната институция.
Участието ни беше оценено с най-високи оценки: Златен медал и Диплом за първо място в раздел
"Певческо изкуство" на ЖФГ "Дунавси бисери"; Златен медал и Диплом за първо място в раздел "Инструментално изкуство" на Трио "Добруджанец" и Грамоти за отлично представяне за ЖФГ "Дунавски
бисери", Трио "Добруджанец" и Танцовата група.

Н

Всички прекалености и лудории извършени през
младостта, се заплащат на старини, животът си
отмъщава!

ЗА ХАРЧОВЕТЕ
Пълният портфейл е фонд за продоволствие и издръжливост, горко му на този, който го няма!

Честит рожден ден
и да почерпят:

1 август - Николай КАЛЧЕВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 август - Адем АДЕМ, Общински съветник от ДПС,
ОбС-Тутракан
2 август - Сезен ПОСИ, Общински съветник от ДПС,
ОбС-Тутракан
2 август - Елена АТАНАСОВА, Художествен ръководител на ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан
2 август - Владимир ДИМИТРОВ, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 август - Гина ДОЙКОВА, Чистач, ДГС-Тутракан
4 август - Димитър ДИМИТРОВ, гр.Дулово
4 август - Гюнюл ДАИЛ, Кмет на с. Бреница, община
Тутракан
6 август - Антоанета ФИЛЕВА, Гл.експерт "Опазване
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