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Продължават ремонтните дейности
и работата по проекти в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
ятото е сезонът
на големите строително-ремонтни дейности, както на различните
сгради по проекти, така
и на уличната мрежа и
общинските пътища. Община Тутракан не прави
изключение.
В момента тече големият
ремонт на Обредния дом.
Средствата са по проект финансиран от Програма "Красива България" и общата им
стойност е 160 780 лв., като

Л

Инж. Магдалина Илиева
е новият заместник-кмет
на Община Тутракан

съфинансирането от Община
Тутракан е в размер на 83 607
лв. Това е едно от емблематичните и най-посещавани
места в Тутракан. Тук освен,
че се сключват гражданските
бракове, се намира и художествената галерия "Желю
Тачев", в която редовно се
откриват изложби. Сградата
е красива, строена е, както се изразяват местните
хора - "по румънско време",
когато Тутракан е бил под
румънска окупация. Това е
на стр. 2

Образованието - важна тема на заседанието
на Общински съвет-Главиница
Н

Калина ГРЪНЧАРОВА
яма да има слята паралелка в ОУ "Отец
Паисий" в с.Стефан
Караджа, решиха местните парламентаристи на
проведеното на 16 август
в гр.Главиница заседание на
Общинския съвет. Разрешено бе формирането и дофинансирането на маломерни
самостоятелни и слети
паралелки и групи в общинските училища и детските
градини с пълняемост под
задължителния минимум
за предстоящата учебна
2019/2020 година. Общият
на стр. 2

Попътен вятър на "Речни ноти"!
О
т 22 до 24 август
в Тутракан ще се
проведе 18-ят Международен конкурс за млади
изпълнители "Речни ноти",
който се организира от
Министерството на образованието и науката, Община Тутракан и Общински
център за извънучилищни
дейности.
Председател на журито
е композиторът Хайгашот
Агасян. Изпълнителите
ще бъдат оценявани още
от Петя Князова-Василева - зам.-кмет на Община
Тутракан, Николай Текелиев

- журналист и представител на конкурса "Славянски
базар"-Белорус, Турсънай
Кудерина - вокален педагог,
Димчо Рупчев - диригент,
младите певци Йордан Мар-

ков и Иван Гайдаров.
Конкурсът ще се проведе в
три категории: Индивидуални
изпълнители, Вокални формации и Песни от мюзикъли
на стр. 2

Инж. Магдалина ИЛИЕВА

Калина ГРЪНЧАРОВА
т началото на тази
седмица Община Тутракан има нов зам.кмет - русенката Магдалина Илиева. Тя е строителен
инженер по образование,
специалност "Промишлено и
гражданско строителство".
Досега е била от другата

О

страна - при фирмитеизпълнителки на различни
проекти, а зам.-кметското
място за нея е ново предизвикателство. Ресорът й е
"Териториално устройство
и общинска собственост".
Работила е в "Главболгарстрой" 23 години и още
в две строителни фирми.
на стр. 3
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13-членна ще е
ОИК-Тутракан
О
бщинската избирателна
комисия в Тутракан за
предстоящите избори
на кметове и общински съветници ще се състои от 13 членове, стана ясно след проведените на 16 август т.г. консултации
на политическите сили.
ГЕРБ и БСП са с по 4 членове, Коалиция "Обединени
патриоти" - 2, а ДПС, "Воля"
и "Демократична България"

- по 1.
Комисията ще се председателства от представител на
ГЕРБ, ще има и двама зам.председатели - от "Обединени
патриоти" и БСП, а секретарят
ще е от ДПС.
Конкретните имена на всички членове на Общинската
избирателна комисия ще бъдат
подадени от съответните партии до 21 август.
“ТГ”

Попътен вятър на "Речни ноти"!

от стр. 1 награди за вокален педагог,
за най-малък участник, за
и филми, разпределени в три най-атрактивно представяне
възрастови групи.
и за най-добро изпълнение
Победителите ще получат на българска песен.
специална статуетка - символ
За победителите в найна конкурса.
голямата възрастова група,
Всички индивидуални из- от образователното миниспълнители и вокални фор- терство, са осигурени три
мации получили максимален стипендии.
брой точки от журито, а при
18-то изданието на Межлипса на такива в отделните дународния конкурс „Речни
категории - тези с най-висок ноти“ е първи етап от нацирезултат, ще се състезават за оналната селекция за бълГран При на Гала концерта на гарски участници в Междуна24 август, който ще се проведе родния фестивал "Славянски
на амфитеатралната сцена в базар" във Витебск, Беларус,
Крайдунавския парк.
който ще се проведе през
Организаторите са предви- 2020 година.
дили още Специална награда
Калина ГРЪНЧАРОВА
на Кмета на община Тутракан,

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 найважните 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

21.08.2019 г.

Продължават ремонтните дейности
и работата по проекти в Тутракан
от стр. 1 и Силистра.
Обществени поръчки за избивше училище, в Обреден бор на изпълнители предстодом е превърнато през 1984 ят да се осъществят и по още
г. Последния ремонт на сгра- няколко проекта. Единият е
дата е правен през 2003 г., за укрепване на напорен рекогато проектът за него бе зервоар чрез реконструкция и
финансиран също от Про- изграждане на напорна стена
грама "Красива България". и част от ул. „Дълбок път” в
До средата на м.октомври Тутракан, който е на стойност
ремонтите по сградата трябва 1 200 хил.лв., а средствата
да приключат.
са по ПМС. В обхвата на
През м.юни и юли част от този инженеринг е включена
градските улици в Тутракан второстепенна улица и укребяха реновирани - частично пителна стена в гр. Тутракан,
асфалтирани, с кърпежни а именно: Реконструкция
дейности по най-травмира- на второстепенна улица от
ните места. Освежена бе кръстовище с ул. „Александър
пътната маркировка и всички Стамболийски“ до кръстовипешеходни пътеки. Част от ще с ул. „Родина“ в гр. Тутрасредствата са от капиталови- кан с осова дължина около
те разходи на Община Тутра- 680,00 м. и ширина 5,00 м.
кан - 92 хил.лв.
Обществени поръчки за
Един голям проект предстои строително-монтажни работи
да се осъществи, вече са и авторски надзор текат и по
приключили обществените проект „Съвместно добропоръчки за избор на фирми- волчество за по-безопасен
изпълнители и строителен живот”, който включва ремонт
надзор. Той се финансира и преустройство на сграда
от ПРСС и по него ще бъдат на бивше училище „Васил
рехабилитирани 3 общински Левски”, с. Белица в Обучипътища. Това е пътят между телен център за доброволци.
селата Варненци-Шуменци, Проектът се финансира 998
Белица - Бреница, както и 815,75 евро по програма Индвете входно-изходни арте- террег България - Румъния,
рии в Тутракан - в посока Русе от които 85% са съфинанси-

ране от Европейския фонд
за регионално развитие, а 15
% национално и собствено
съфинансиране. Продължителността на изпълнение
на проектното предложение
е 36 месеца. Проектът се
изпълнява в партньорство от
Община Тутракан – водещ
партньор, както и Главна дирекция Пожарна безопасност
и защита на населението към
МВР, Република България,
Инспекторат за извънредни
ситуации, Република Румъния
и Националната асоциация
на доброволците в Република
България – партньори.
Проектът разглежда общите предизвикателства, свързани с управлението на риска
и реагирането при извънредни ситуации в трансграничния
регион на Румъния и България и има за цел да подобри
теоретичната и практическа
готовност на местните звена
от доброволци и да ускори
тяхната координация и ефективна реакция в случай на
бедствие в региона. Това ще
се постигне чрез създаване
на специализиран тренировъчен център в с. Белица,
Община Тутракан. Партньорите по проекта съвместно

ще проучат възможностите за
взаимодействие чрез анализ
на риска в трансграничния
регион и ще разработят програма за обучения. В рамките
на срока на проекта, като
пилотна инициатива, над 200
доброволци от България и
Румъния ще бъдат обучени
и ще придобият подходящи
теоретични и практически
умения.
Центърът за обучение ще
бъде първият по рода си на
Балканския полуостров.
Продължава и работата по
реализацията на инвестиционен проект за изграждане
на Градска пречиствателна
станция за отпадни води и
доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан.
Той се финансира чрез ОП
„Околна среда 2014-2020” и
19 274 145,60 лв. са от Кохезионния фонд, 3 401 319,81
лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет
на РБългария и 9 672 528,39
лв. - собствен принос. Срокът
за изпълнение на проекта е
35 месеца.
Що се отнася до проектите
за енергийна ефективност,
предстои санирането на бл.
"Пирин - 1 и 2" и бл."Росица".

Образованието - важна тема на заседанието
на Общински съвет-Главиница
от стр. 1 Зафирово и изнесена група "Пролет", с. Звенимир
размер на дофинансиране- към ДГ "Св. Св. Кирил и
то от общинския бюджет Методий", гр. Главиница
на самостоятелните ма- в списъка на защитените
ломерни и слети паралел- детски градини за новата
ки е над 59 хил.лв.
учебна 2019/2020 година.
Утвърдени са 2 изнеПрието бе решение за
сени маломерни, разно- допълнение на Годишната
възрастови групи в дет- програма за управление и
ските градини в селата разпореждане с имоти Листец и Дичево, както и общинска собственост,
маломерни самостоятел- като на 16 читалища
ни паралелки в СУ "Васил на територията на обЛевски" в гр.Главиница щина Главиница се преи основните училища в доставят безвъзмездно
селата Зафирово, Стефан за ползване за 10 години
Караджа и Сокол.
сградите на културните
Положително е реше- институции.
нието на предложението
Общинският съвет одоза утвърждаване на сре- бри допълнителни среддищни детски градини и ства - 20 хил.лв., на СУ
училища на територията "Васил Левски" за ремонт
на община Главиница и за на парната инсталация.
включването на изнесена
Кметът на общината
група "Васил Левски", с.

Неждет Джевдет е упълномощен да издаде запис
на заповед в размер на
42 206 лв. в полза на ДФ
"Земеделие" за обезпеча-

ване на авансово плащане
по проект "Изграждане на спортна мултифункционална площадка в
гр.Главиница".

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 19 август 2019 г.
6 продавачи, разносна търговия – средно образование,
работно място – гр.Радомир, предлага квартира;
4 шивачки – без образование, желателно е предишен
опит;
1 продавач-консултант – средно образование;
2 оператори, дърводелски машини – основно образование
1 тракторист – основно, средно образование
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
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

21.08.2019 г.
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В с.Шуменци:
Инж. Магдалина Илиева Възпоменание за загиналите
във войните
е новият заместник-кмет... Н
от стр. 1 фирма "Интис" изпълнихме
проекта за изграждане на
часовниковата кула, която Ротари Клуб Тутракан
подари на своите съграждани. Бях много възхитена,
когато завършвахме болницата и след това за много
кратко време бяха събрани
средства за ремонт на
Хирургичното отделение.
Харесвам Тутракан! Хората
са работещи и мислещи!"

"Срещам разбиране от
хората тук, в екипа на общинската администрация
- каза инж. Илиева. - Познавам атмосферата отпреди,
когато от страна "Главболгарстрой" изпълнявахме
проекта за ремонта и оборудването на болницата в
Тутракан, също ремонта
на Музея на дунавския риболов и лодкостроене. С

а 31 август (събота) Кметство
Шуменци организира възпоминателно
тържество, с което ще
се отдаде почит към
загиналите във войните
мъже от селото, информира кметът Калина
Михайлова.
Събитието ще се проведе пред новия паметник в център на селото.
Той бе открит миналата есен и изграждането
му е със съдействието

на военното министерство.
Началото на възпоменателното тържество е от 20:00 часа и
в него са поканени да
участват жителите
на с.Шуменци, както и
техните гости.
На снимката:
Официалното откриване на паметника на
загиналите от село Шуменци (с. Дайдър) през
месец септември 2018
година.
“ТГ”

До 25 август зрелостниците подават декларации
за здравните си осигуровки през летните месеци
сички ученици, които са
завършили средното си
образование тази година и са се дипломирали, но не
са започнали работа веднага,
трябва сами да внасят здравните си осигуровки, напомнят
от Национална агенция за
приходите. Същото важи
и за зрелостниците, които
ще бъдат студенти редовно
обучение. За месеците от
завършване на средното до
започване на висшето си образование те трябва да внесат здравните си осигуровки
за своя сметка. Задължително
е в тези случаи завършилите
своето средно образование
да подадат до 25 август декларация образец 7 – за

В

възникване на задължение за
внасяне на здравноосигурителните вноски, като в случая
осигуряването ще започне от
месец юли. Декларация образец 7 се подава до 25-о число
на месеца, следващ месеца,
през който е възникнало задължението за осигуряване.
Сумата за здравни осигуровки
през 2019 г. е 22,40 лв. на месец и се внася до 25-о число
на следващия месец.
В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на НАП е поместена и
информацията за попълване
и подаване на декларация
образец 7, както и образец
на формуляра, който може да
бъде изтеглен. Подаването на

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

декларацията може да стане
в офис на НАП лично или
чрез упълномощено лице, по
пощата с обратна разписка
или по електронен път чрез
Персонален идентификационен код /ПИК/, който се
получава безплатно от офис
на приходната агенция.
При допуснати пропуски
във вноските за здраве, зрелостникът може да се окаже
с прекъснати здравни права и
да няма достъп до безплатни
здравни услуги, осигурени от
Националната здравноосигурителна каса. Повече от три
неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права,
напомнят още от НАП. Про-

верка дали здравноосигурителните права са прекъснати
може да се направи на място
в салоните за обслужване на
офисите и териториалните
дирекции на НАП в страната
или чрез електронната услуга
на НАП - „Здравноосигурителен статус“ на страницата на
Агенцията: www.nap.bg.
Справка за размера на дължимите здравноосигурителни
вноски и лихвите към тях
може да се направи на място
в офисите и териториалните
дирекции на НАП в страната, както и на страницата
на НАП чрез електронната
услуга „Здравноосигурителен
калкулатор".

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на Отчет за изпълнение на
Бюджет 2018 на Община Тутракан
На основание чл.140, ал.4 от Закона за Публичните финанси и във връзка с публично обсъждане на
отчета за изпълнение на Бюджет 2018 на община
Тутракан, на 28.08.2019 г., от 9:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет, гр. Тутракан,
ще се проведе публично обсъждане на отчета за
изпълнение на Бюджет 2018 на община Тутракан.
Кметът на Община Тутракан информира обществеността, че коментар по изпълнение на
общинския бюджет за 2018 г. може да постъпва
на e-mail: tutrakan@b-trust.org или в писмена форма в Информационния център на Общината до
28.08.2019 г.
Поканата се отправя от Председателя на Общински съвет-Тутракан към всички жители на
общината.

“ТГ”

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
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СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение
№ 758 по Протокол № 54 от 28.03.2019 г. на Общински съвет Тутракан,
Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-1311/15.08.2019
г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.
egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
незастроен поземлен имот с идентификатор 73496.501.3379 с площ
от 699.00 кв.м, ул. „Опълченска” кв. 144 по КККР на гр. Тутракан,
общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 2397/26.06.2019 г.,
при граници и съседи: 73496.501.3814;73496.501.3378;73496.501.3
21;73496.501.3380.
Търгът ще се проведе при начална тръжна цена в размер на 7550,00
лв. (седем хиляди петстотин и петдесет лева) в т.ч. 20% ДДС.
Стъпката за наддаване е в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/.
Депозитът за участие в търга в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/
се внася в срок в срок до 17:00 часа на 29.08.2019 г. по банкова сметка
на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-1311/15.08.2019 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 15.08.2019г. до
17:00 на 29.08.2019 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-04-1311/15.08.2019 г.
Търгът ще се проведе на 30.08.2019 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 29.08.2019 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.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
05.09.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31. при същите условия и час.
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 28.03.2019 г. на Общински съвет Тутракан,
Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-1310/15.08.2019
г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.
egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот №УПИ-XVII-457 с площ от
915.00 кв.м, ул.„Вежен", кв.40, находящ се в с. Нова Черна, общ.
Тутракан, обл. Силистра по плана на селото, одобрен със Заповед
№ 44/25.02.1991г, съгласно АОС № 21/20.04.2006 г., при граници и
съседи: улица, УПИ №XVIII-457, УПИ№XIX-457 и УПИ №II-458.
Търгът ще се проведе при начална тръжна цена в размер на 6028,00
лв. (шест хиляди и двадесет и осем лева) в т.ч. 20% ДДС
Стъпката за наддаване е в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/.
Депозитът за участие в търга в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/
се внася в срок в срок до 17:00 часа на 29.08.2019 г. по банкова сметка
на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-1310/15.08.2019 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 15.08.2019г. до
17:00 на 29.08.2019 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-04-1310/15.08.2019 г.
Търгът ще се проведе на 30.08.2019г. от 10:00 часа в Заседателната
зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 29.08.2019 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.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
05.09.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31. при същите условия и час.
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 28.03.2019 г. на Общински съвет Тутракан,
Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-1309/15.08.2019
г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.
egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 73496.501.954 с площ от
210 кв.м, кв.129 , ул. „Яне Сандански” по КККР на гр. Тутракан, обл.
Силистра, съгласно АОС №2395/12.06.2019 г., при граници и съседи:
поз. имот № 73496.501.950; поз. имот № 73496.501.2382.; улица №
73496.501.285; поз. имот № 73496.501.955.
Търгът ще се проведе при начална тръжна цена в размер на 3000,00
лв. (три хиляди лева ) в т.ч.20%ДДС.
Стъпката за наддаване е в размер на 300,00 лв. /триста лева/.
Депозитът за участие в търга в размер на 300,00 лв. /триста лева/ се
внася в срок в срок до 17:00 часа на 29.08.2019 г. по банкова сметка
на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-1309/15.08.2019 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 15.08.2019г. до
17:00 на 29.07.2019 г., срещу сумата от 12,00 (дванадесет) лева 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-04-1309/15.08.2019 г.
Търгът ще се проведе на 30.08.2019 г. от 11:00 часа в Заседателната
зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 29.08.2019 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.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
05.09.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31. при същите условия и час.
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
Анка
КОЗАРЕВА,
гр. Тутракан

Адриан
ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Лора
КЕКЕВСКА

гр.Русе

Бащи и дъщери

Нощ на рейда*
Ти можеш ли да обичаш така
Ти можеш ли тъй да обичаш,
както нощта обича деня,
когато със тихия плащ го обгръща?
Ти можеш ли да обичаш така?
Тъй както морето неспирно
ласка без свян все изпраща,
а верният бряг я изпива,
понякога макар уморено звучаща.
Ти можеш ли тъй да обичаш,
тъй както тревата обича дъжда,
дори когато с гневни сълзи я облива,
щом на природата утолява глада?
Ти можеш ли да обичаш така?

***

Полъх
Вдишвам те със струя от нощта,
като аромат от непознато цвете,
разтворено във нови имена,
незримо, но оставено да свети.
Като полъх, докоснал пъстрота,
вместо дар изваяна във мрака,
уловима сякаш с други сетива,
всеки щрих оставила да чака.
И да, отдавна думите са уморени,
но сърцето писалката държи разпръснато така, по хиляди вселени,
там, където би могъл да бъдеш ти.

Градът и корабът нехаят.
Светлините
споделят нощните си тайни
през водите.
Далеч са северът, снегът,
мелтемът**, югът,
и зад кърмата е светът:
сега е друго.
Луна със своето око
следи невинно
в зеница на пиян циклоп
през филистрина***
как двете сенки се прегръщат
на стената,
ненужна дреха прошумява
в тъмнината,
налива щедро звезден прах
в две чаши празни,
замита мъдро о нечий грях
недоизказан.
Страстта отстъпва с кратък вик,
а от водите
възкръсва оня древен лик –
на Афродита.
Заспива късната луна
под одеяло,
вълните гони към брега
с лъча си фарът.
* рейд – място където корабите изчакват на котва пред пристанището;
** мелтем – вятърът който носи мъртво вълнение;
*** филистрин – кръгъл прозорец на моряшка кабина.

Питам се защо ли всички дъщери
обичат безпределно своите бащи?
Дали защото кръв еднаква във вените им пулсира
и думи нежни за всяка тяхна болка намират?
Дали защото малко говорят бащите,
но с много обич са им пълни очите?
Те не умеят с целувки и ласки като мама
да показват своята бащина любов голяма.
И колко често правят се на строги и сърдити,
за да не повтарят грешките им дъщерите…
Дали ще са девойки крехки или хубави жени,
за тях те са винаги малките палави дъщери,
без които домовете им скромни опустяват
и само спомените нежни сърцата им сгряват.
Ех, все някога към родното гнездо ще свърнат
остарелите си татковци да зърнат и прегърнат…
Неусетно и в очакване се нижат дните на бащите.
И незнайно защо им побеляват косите…
…
От опит знаят дъщерите по света,
че измамна на мъжа е любовта.
А бащината обич истинска остава,
с която завинаги животът ги дарява.
Затова в сънищата си начесто, сладко
те с обич шепнат: “Мили татко!“…
Щом тачени, ценени са бащите,
благословени ще са и дъщерите!

Областните управители стават Нов Детски кът за малките
палавници на Старо село
„Посланици на доброто“
в инициатива на Държавна
агенция за закрила на детето

а 21 ноември т.г. във
връзка с тържеството „30 години Конвенция за правата на детето
на ООН“ на събитие в
София областният управител на Силистра Ивелин
Статев, заедно със своите колеги от останалите
региони, ще влезе в ролята
на „Посланик на доброто“.
Това е инициатива на
Държавна агенция за защита на децата, която започна да популяризира предстоящия на този ден Празник на доброто. Чрез него
ще бъде уважен първият
акт в международен план,
отнасящ се до човешките

Н

права на подрастващите.
По предложения на областните управители като
представители на държавната власт по места в
Празника на доброто ще
участват хора, направили
добро за дете или за семейството му при решаване
на проблем. Идеята е да
се покаже, че чрез помощ
отвън се променя житейска
съдба към по-добро и се
преодолява препятствие в
семейство или от дете, попаднало в неблагоприятна
житейска ситуация.
В рамките на Празника
на доброто ще бъде вписано вграждане Капсула на
хилядолетието с послания
към бъдещите поколения,
която ще бъде отворена
през 2030 г.
По повод празника граждани, общински структури,
неправителствени организации и журналисти могат
да изпращат в Областна
администрация Силистра
(E-mail: ss@ss.government.
bg) свои предложения, за да

бъдат избрани най-подходящите от тях, които ще
станат участници в Празника на доброто, представляващи област Силистра
в инициативата.
Kонвенцията за правата
на детето е приета от Общото събрание на ООН през
1989 година и влиза в сила
в Република България през
1991 година. Тази конвенция
се отнася за всички деца и
млади хора на възраст до 18
години в страните, които
са я подписали. Основен
принцип в нея е зачитане
на достойнството и на
равните и неотменни права
на всеки член на човешкото
семейство.

алките палавници от с.Старо село вече
имат нова придобивка - детски кът!
Комбинираното съоръжение включва
една клатушка-конче, занимателен манежсметало и една люлка. То е предназначено за
деца от 3 до 12-годишна възраст, научаваме
от кмета на Старо село Пламен Маринов.
Средствата - 10 хиляди лева, са осигурени
по проект "Благоустрояване и зона за игра в
с.Старо село" финансиран от Предприятието
за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС). Кметството е
инвестирало в него още близо 4 хиляди лева.
Предстои и осъществяване на озеленителни
“ТГ”
дейности.

М

култура
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За XI ти път в Тутракан се проведе фолклорен събор
„Един ден в Дунавския край”
България, които показаха,
че са живи традициите на
народния фолклор. Изпълнени бяха много народни
песни и стари градски песни,
които поучиха аплодисменти
и благодарности. Мнозина се
хванаха на кръшни народни
хора. Участниците получиха
за доброто си представяне
грамоти. Водещ на изявата
бе и тази година Анка Монева, която се справи много
добре в представянето на
колективите.
Празникът откри Стефка
Станкова - Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в

Главни организатори на
популярния фолклорен събор
на пенсионерите, който тази
година се провежда за 11-ти
път са Община Тутракан и
Пенсионерската организация

което се посещава от много
гости. Те могат да видят освен
хубавата програма на сцената
и да разгледат Историческия музей, Етнографския
музей на дунавския риболов

„Дунав” с председател Надежда Торлакова. Това е едно от
интересните културни събития, провеждани в Тутракан,

и лодкостроене, Рибарската
махала и Мемориал "Военна
гробница - 1916 г." на загиналите в Тутраканската епопея.
25 състава с близо 500
участници-самодейци създадоха приятно настроение
в продължение на няколко
часа край дунавския град.
На сцената пяха, свириха
и танцуваха пенсионери и
хора в неравностойно положение от Североизточна

Община Тутракан. Тя прочете
сърдечен Поздравителен адрес от кмета на Тутракан д-р
Димитър Стефанов.
Първата изява на откритата
сцена беше на Вокална група
„Росна китка”, гр. Тутракан, а
след нея хубави песни изпя
и Вокалната група за стари
градски песни Тутракан и
групите при Пенсионерски
клуб „Здравец”, с. Крушари и
Клуба на инвалидите в Тутракан. Успешно се представиха
и колективи от Калипетрово,
Русе, Нови пазар, Айдемир,
Нова Черна и други.
Особено силно впечатление оставиха децата от Вокална група „Щурчета” при

Н.Ч. „Никола Йонков Вапцаров - 1873", гр. Тутракан с
ръководител Антония Камбурова, които участваха, наскоро в престижния фолклорен
конкурс „Фолклорен извор”,
който се проведе в с. Царевец, община Свищов. Много

Христов грабна сърцата на
присъстващите с „Песен за
България”.
По време на концерта се
състоя и среща във фоайето
на читалище „Никола Йонков
Вапцаров” на ръководителите
на съставите, на Пенсионер-

ръкопляскания получи и наймалката певица - 5-годишната
Виктория Йорданова от гр.
Несебър. Добро представяне
имаше и на Танцова формация „Детелина” в Тутракан с
ръководител Стоян Дечев.
О т Раз г р а д с к а о бл а с т
участва в изявата Вокалната
група за стари градски песни
„Романтика” от гр. Завет с музикален ръководител Йордан
Иванов от Исперих и художествен ръководител Митко
Кръстев. Изпълнителят Тодор

ските клубове и клубовете на
инвалидите с председателя
на градската организация на
пенсионерите „Дунав” Тутракан Надежда Торлакова.
Тя изказа благодарност на
самодейците за оказаното
съдействие при организирането на този хубав празник на
сцената. Благодари и на Община Тутракан за отличната
организация.
Ангел НИКОЛОВ,
гр. Исперих

общество
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Урок по история, патриотизъм и родолюбие

Пътищата на България и след това...
Продължение от бр.28
важаеми читатели,
урокът по История на
нашето Отечество
продължава. Не мислите, че
познаваме Историята си?
Никога не допускайте това,
защото всичко е "перпетуум мобиле". Всичко на този
свят се променя и тече и
нищо не остава, непроменено. Това е философска мисъл
намерила място в енциклопедията… на живота.
Затова, за тъгите на
България говоря в множестВасил ТЪРПАНОВ
вено число. След като стана
ясно, че освен Дунавска
(Исперихова) България, имало и друга Велика България
освен Волжка
България, наречена "Голямата сестра", светът, а и ние,
тепърва ще научаваме подробности за миналото. Ние
тук сме потомци, на Хан Аспаруха в съдружие с траки
и славяни, а ония там на изток в Евразия, от далечния
Енисей на запад до Каспийско море, до Волга и до Кама,
кои са? Кой живее днес по тези земи, чии владения са
те? Голямото българско племе, наречено от арабите
"Балхари". Част от териториите на Голяма България
днес са в пределите на Русия, а те знаят ли за това?
Спътниковата снимка с достоверен факт за информацията, която беше потвърдена чрез Интернет и от
Исторически музей Тутракан. Показваме разположението
на ханския дворец на гр. Болгар и представа за образа
на българин от това далечно време.
Държавата са я нарекли "Балхария" по името на столицата гр. Балха. Балха, означава "бял", а държавата
"Държава на белите". Арабите са наричали, освен "бели",
народите на Държавата и "сакалиби", което означавало
(белите изправени хора), горди хора.
През 1396 год. Тази огромна българска държава се разпада, поразена от монголците на Тамерлан, и престава
да съществува. Преди това приема исляма. Несъгласните напускат и тръгват на запад към Панония-Унгария и
основават гр. Пеща.
Тъгите на едната и на другата България вече прерастват в трагедия, за която Историята ни напомня. Ще ни
информират и след разкопките.
Продължавам с Владетелите на България. За жалост,
историята знае само тези на Дунавска България, които ще изброя от първия до последния хан, княз, цар до
последния.
Информацията, която получих за владетелите, е от
достоверен източник, а той е: о.з. капитан Първи ранг
Стоян Коцев, родом от Старо село.
Български държавници от основаването на България
до 1396 год.
1. Хан Аспарух - 680 - 700 г.
2. Хан Тервел - 700 - 718 г.
3. Хан Кермисот около 721 - 738 г.
4. Хан Севар - 738 - 753 (754) г.
5. Хан Винех - 753 (754) - 760 г.
6. Хан Телец - 760 - 763 г.
7. Хан Сабин - 763 - 766 г.
8. Хан Умор- 766 - 767 г.
9. Хан Токту - 767 - 767 г.
10. Хан Паген - 767 - 768 г.
11. Хан Телериг - 768 - 777 г.
12. Хан Кардам - 777 - 803 г.
13. Хан Крум - 803 - 814 г.
14. Хан Омуртаг - 814 - 831 г.
15. Хан Маломир - 831 - 836 г.
16. Хан Пресиян - 836 - 852 г.
17. Княз Борис I - 852 - 864 г. - хан /864 - 893 г. - княз/
18. Княз Владимир Расате - 889 - 893 г.
19. Цар Симеон I - 913 - 927 г. /893 - 913 г./ - княз
20. Цар Петър I - 927 - 969 г.
21. Цар Борис II - 970 - 971 г.
22. Цар Роман - 977-997 г.
23. Цар Самуил - 997 - 1014 г.
24. Цар Гавраил-Владимир - 1014 - 1015 г.
25. Цар Иван Владислав - 1015 - 1018 г.
От 1018 г. до 1186 г. България е под Византийско иго.
Второто Българско царство започва през 1186 г. след
168 г. чуждо владичество.
26. Цар Иван Асен I - 1186 - 1196 г.
27. Цар Петър II - 1186 - 1197 г.
28. Цар Калоян - 1197 - 1207 г.
29. Цар Борил - 1207 - 1218 г.
30. Цар Иван-Асен II - 1218 - 1241 г.
31. Цар Калиман I - 1241 - 1246 г.
32. Цар Михаил II Асен - 1246 - 1256 г.
33. Цар Калиман II - 1256 - - г.
34. Цар Мицо Асен - 1256 - 1257 г.
35. Цар Константин Тихи Асен - 1257 - 1277 г.
36. Цар Ивайло (Бърдоква) - 1278 - 1279 г.
37. Цар Иван Асен III - 1279 - 1280 г.
38. Цар Георги I Тертер - 1280 - 1292 г.
39. Цар Смилец - 1292 - 1298 г.

У

и незащитено днес от нагли наши съседи, алчни
за хубавата ни земя. Затова, нека народът ни
се весели, но някой следва с веселието да мисли
за всенародната сигурност. Само намеквам…
За владетелите на България знаем много, но
сега в историята има оскъдни данни. Особено
там, където в една година са се сменяли по
няколко владетели. Това е ставало чрез преврати. Има и чужденци на трона: Куманина
Пака, има и ромеи/византийци. Имаме цар-свинар Ивайло-Бардоква. Имаме и цар Владимир
Расате, който е детрониран от баща си, княз
Борис, заради измяна. Добре е да се знае, че
за падането на България под турско робство
вината не е само в последните царе на разделена България: Иван Шишман - на Търновското
и Иван Срацимир - на Видинското царства.
Всичко това е в последствие, а истината ще я
търсим в техния разгулен и безотговорен баща
цар Иван Александър-Асен (1331 - 1371), който
Сателитна снимка на ханския дворец в гр.Болгар, днес в Татарстан
е царувал цели 40 години, имал два брака. От
една историческа справка узнаваме, че точно
40. Цар Пака - 1299 - 1300 г.
през неговото царуване Селжукските турци
41. Цар Тодор Светослав - 1300 - 1321 г.
поощрявани от ромеите (византийци) през проливите
42. Цар Георги II Тертер - 1321 - 1322 г.
на няколко пъти са проучвали почвата за бъдещото
43. Цар Михаил III Шишман/Асен - 1323 - 1330 г.
поробване на България.
44. Цар Иван Стефан - 1330 - 1331 г.
Клета България, имала е и доблестни владетели, имала
45. Цар Иван Александър (Асен) - 1331 - 1371 г.
е и изменници.
46. Цар Иван Шишман - 1371 - 1393 г.
Следващата статия ще е на тема България през го47. Цар Иван Срацимир - 1371 - 1396 г.
дините на робството Византийско и Турско, а защо не
Драги читатели, уважаема редакция, ако сте после- на Южна Добруджа под Румънско.
дователни по актуалността на темата, която вече
Следва продължение…
за четвърти път споделям
с вас, и този път вие
ще очаквате с интерес
вестника. Родолюбието
и Патриотизмът са висша степен на Любов към
Отечеството. Особено
към нашата изстрадана
Татковина.
едостатъците на всяка зодия са този човек са само
На заключителните търразлични - родените под знака приятелски, Лъвът не
жества, на брега на Дунав,
на Лъва са известни с прека- може да понесе да е
народът ликуваше. Да, лено гордия си и властен характер. просто приятел с чотова е така, защото живе- Разберете ли, че един човек е Лъв, век, който му харесва.
ем в свободна Родина. Да, трябва да сте наясно, че с него шега Лъвът иска всичко от
все още е свободна.
не бива и че той е много самолюбив. партньора си, но не е готов да даде
По-възрастните от нас За Лъва честта и гордостта са над всич- всичко от себе си. Той е разглезен и
сме по-пасивни, даваме ко. За родените под този знак най-важно е иска да бъде обгрижван постоянно. За
предимство на по-младите.
да чувстват, че всички други се възхища- него е важно да вижда пламък в очите
Седяхме с още един ста- ват на постъпките и на външния им вид. на човека до себе си, иначе решава, че
рец на пейката пред не- Лъвът е склонен да изхарчи всички- отношенията им вече са безсмислени.
говия дом, в близост до
те си пари, само за да покаже, че Точността е важна за Лъва. Той до
Обредния дом. По едно може да поддържа висок стандарт такава степен е прецизен, че и найвреме, една жена седна на на живот, дори това да не е така. малкото отклонение от точността
същата пейка, без да иска Лъвът е щедър и понякога може да го вбесява. Лъвът е твърде саморазрешение и то с гръб пропилее много средства за нещо, ко- любив и е лесно да бъде засегнат.
към нас. Спогледахме се с ето не си заслужава. Лъвът не търпи Той не може да понесе и най-малката
Антон Радев, моят събе- изневери и ще поиска раздяла дори ако критика по отношение на самия него.
седник и се питаме що за любимият му човек само загледа някого. Дори да е израснал от дете с някой,
особа е съществото, тъй За Лъвът дори един поглед или мисъл който си позволи някаква критика по
като ниско подстригано, за друг човек е предателство, а това отношение на собствената му персона,
можеше да бъде и травес- е нещо, което той не може да прости. той веднага ще забрави за този човек.
тит. Но… след малко се В същото време обаче Лъвът е склонен В любовта Лъвът иска пълно подчинение.
обърна към нас и на румън- да изневерява, защото той обича всичко В началото той може да допусне партски език ни попита знаем ново. За него е важно да се появява пред хо- ньорът му да поеме командването, но
ли нейния език. За нейна рата с някой, който събира всички погледи. това е само за кратко. След това Лъвът
изненада, с Антон знаем Дори пред останалите да поддър- иска да определя всичко и ако това не
този език, дори колкото жа версията, че отношенията му с е така, той веднага губи интереса си.
нея. Последва разговора,
който продължи около час.
Тя, тази жена, беше от
групата румънски туристи,
от Букурещ, дошли за този
наш дунавски празник и да
посетят Мемориалния комплекс "Тутраканска епопея
На основание чл. 146, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, във връзка с предприемане
1916 г." край с. Шуменци.
на мерки в изпълнение на Заповед № РД 48 – 48/31.07.2019 г. на Министъра на
Защо споменавам точно
земеделието, храните и горите и писмо Рег. № ИАГ - 16857 от 12.08.2019 г. на
това. Ами, за сетен път се
ИАГ, във връзка с необходимостта от спешни мерки за предотвратяване и ограсблъсквам с чувството за
ничаване разпространението на Африканска чума по свинете и с цел опазването
собственост на родна земя
и защитата на горските територии и дивеча и на основание Заповед № 135 от
от чужденци. Тази жена,
12.08.2019 г. на Регионална дирекция по горите - Русе се ЗАБРАНЯВА достъпа и
тази територия я счита
движението на физически лица и пътни превозни средства, спортни мотори и
за румънска и събитията
четириколесни моторни превозни средства /ATV/ до горските територии, които
на Мемориалната гробница
са инфектирана зона.
я поставили в умиление.
На територията на община Главиница инфектирани са следните територии:
Тя, може би, не знае как са
1. Около констатиран случай на АЧС при дива свиня „Паисиево”, обявена със
загинали нейните сънародЗаповед № 11-1417/19.07.2019 г. на БАБХ:
ници и как са пленени над
- ПЛСР Звенимир - ЛРД „ Дулово” на територията на ТП ДЛС „Каракуз”;
22 хил. румънци на брега
- ПЛСР Зебил - ЛРД „ Дулово” на територията на ТП ДЛС „Каракуз”;
на Дунав. Това не й го
2. Около констатиран случай на АЧС при дива свиня „Осен”, обявена със Заповед
казах, за да не й помрача
№ 11 - 1631/07.08.2019 г. на БАБХ:
екскурзията. След малко,
- ПЛСР Главиница - ЛРД „Сокол” Тутракан на територията на ТП ДЛС „Каракуз”;
техният автобус тръгна
- ПЛСР Стефан Караджа - ЛРД „Сокол” Тутракан на територията на ТП ДЛС
за Русе през Дунав мост „Каракуз”.
за Румъния.
Срок на действие на Заповед № 135 от 12.08.2019 г. на РДГ - Русе - от 12.08.2019
Споменавам за Отечестг. до 12.10.2019 г.
вото ни, че е много уязвимо

Забавна астрология
Лъв

Н

Община Главиница, Област Силистра

Уведомление

и още нещо...

21.08.2019 г..

сМЯХ

Авраам пита Моше: - Моше, как
мислиш, обявите във вестниците
дали са ефективни?
- Разбира се, че са ефективни.
Ето например, в понеделник дадохме обява, че търсим охранител, а
във вторник вече ни обраха!
"Двете хлебарки са в отпуска."
/надпис в селска хлебарница/

- Фамилия?
- Минкова.
- Възраст?
- 25 .
- Адрес?
- Пешо, ай стига са прай на луд.
- Мислиш ли?
- Не мисля.
- Така си и мислех...
Момче седи с блондинка в колата: - Да пусна ли климатика?
Тя: - Пусни, аз слушам всичко!

Продавам
двустаен апартамент "Възход - 1", ет. 7
Цена по споразумение

СУДОКУ

- Моше, преди имаше толкова
хубави цветя, а сега само кактуси?
- Сложиха ни водомер.

За контакти:0888 856 748; 0889 214 437

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

Работа

- Аз на твоите години камък да
- Сега с Вас ще направим тест
стисна, вода пускаше!
за IQ.
- И аз на твоите години, тате,
- А какво е това?
същите глупости ще разправям.
- Тестът приключи.
Централна гара София:
- Имате ли билети за Козлодуй?
- Разбира се.
- Искам един билет - най-далече
от тоалетната, в последния вагон.
- Добре. Нещо друго?
- A циганите пред мен, които
си купиха билети, може ли с тях в
едно купе да бъда?
- Може, щом искате...
- Чудесно, дайте един билет!
Купил той билета, прибрал се
вкъщи, а жена му от кухнята се
провикнала:
- Скъпи, купи ли билет за мама?
- Няма да повярваш, последният
взех!

На една жена й писнало всяка
вечер мъжът и да виси по кръчмите
и решила да го отучи. Направила
салатка, сипала ракийка:
- Мъжо, що не останеш да си
пиеш в къщи тази вечер!
Съгласил се той, хапнал, пийнал
няколко чаши, станало му сладко,
па казал:
- И жена, като бях морски капитан...
- Ама ти никога не си бил морски
капитан!
- Ето, за това не пия в къщи...
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ятелка - "Моят мъж е най-добрия
любовник!".
Гледам отдолу под статуса има
125 лайка от нейни приятелки явно не лъже жената...

Баба Гинка извежда внучето си
на разходка из селото. Съселяните
я питат: - Бабо Гинке, защо си му
обула ботушите на баща му, не са
ли му големи!?
- Е, па, големи са, ама ако му
Мъжът се прибира късно от обуем неговите не мо'ем да го
работа, жената го чака на вратата стигнем!
с метлата.
Той: - Ще метеш ли или ще
Мъж и жена на касата в Калетиш нанякъде?
уфланд. Касиерката:
- Господине, имаме Red Bull на
Българин и швейцарец се карат промоция!
кой език е по-труден:
- Не ми трябват крила, рогата
- Ние - казал швейцарецът - ми стигат...
- Какво може да е по-лошо от
пишем "ich bin", а произнасяме
слон в стъкларски магазин?
Утрепах 3 женски мухи и 1 мъж- Таралеж във фабрика за пре- "иш бин".
- А пък ние - гордо заявил ка. Как ги разпознах ли? Женските
В Съда. Бързо производство сре- зервативи.
българинът - пишем "какво", а бяха на огледалото, мъжкият на
щу проститутка. Съдията: - Име?
шишето с ракия...
- Минка.
Днес чета статус на една при- произнасяме "Ъ".

Сканди

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

таМ, краЙ реката...
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Тутраканските туристи-ветерани
на национална среща
О

т 16 до 19
а в г у с т
в
с.Скандалото,
община Априлци се
проведе национална среща на туристите-ветерани в
палатъчен лагер
"С песни под звездите".
В събитието се
включиха 24 клубове от страната.
В него участва и
Клуб "Истър" от
гр.Тутракан с шестима туристи.
Едно приятно изживяване сред горите на Троянския
Балкан - величествени букаци преплели корени по невероятен природен
модел.
Петранка
СТЕФАНОВА

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

Подстригване мъжко и дамско, боядисване,
кичури омбре, козметични процедури и грим!
На път към хижа "Плевен" - изходен пункт към най-високия
старопланински първенец - връх Ботев (2 376 м.)

Работно време:

За записване:

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

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

Не от вчера

Ангел
НИКОЛОВ,
гр. Исперих

Епиграми

Най-много се пали
да прави скандали.

Бита карта
Падна вече зад борда
и - лорда.

Мнение
Няма приятели,
които от зор, да играят
в друг отбор.

Винаги
Наблюдение
Който нещо си иска
значи не му стиска.

Понятно

дава
всичко грешно се прощава.

Откритие
Най-голямата му реликва
е домашната му тиква.

Шофьорско умение
Негов оправдателен
трик е натовареният пик.

Откритие
И тази моя колежка
магии прави без грешка.

Гласът му не чуха,
Чуждите пари имат найзащото е в трета глуха. висока цена
Повод за размисъл
за тези, които са в ниАко човек прекалено дълМалшанс
щета.
го мисли
Подляха му много вода
може и нищо да не изРазбрал
и той вече е в калта.
мисли.
На този, който умее да

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

23 август - Петко ПЕТКОВ, Председател на ЗК "Ген.
Атила Зафиров", с. Зафирово, община Главиница
24 август - Нури МУТИШ, Регионален представител на
"Пионер Семена България", Ротари Клуб Тутракан
24 август - Димитър СЯРОВ, Общински съветник от
ДПС, ОбС-Главиница
24 август - Ерджан РЕДЖЕБ, Кмет на с.Листец, община Главиница

24 август - Николинка БЪЧВАРОВА, ФТС "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
26 август - Росица ТОДОРОВА, Счетоводител, Община Главиница
26 август - Баакир ЮСЕИН, Кмет на с. Калугерене,
община Главиница
26 август - Николинка ПЕТРОВА, Домакин, Пенсионерски клуб - с. Варненци

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

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