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Д-р Богомил БОЙЧЕВ, Управител на МБАЛ-Тутракан:

Стабилизирането на болницата изисква
време, вече сме поели верния път
Здравните услуги са част от
качеството на живот

О

т м.април т.г. д-р
Богомил БОЙЧЕВ е
Управител на МБАЛТутракан. Завършил е Медицински университет - Варна през 1997 г., след което
специализира "Акушерство
и гинекология". Същата
година започва работа в
Тутраканската болница.
Управленската длъжност

на здравното заведение
е едно ново предизвикателство. Още повече, че
всички очакват от него
с добро и разумно управление болницата да бъде
финансово стабилизирана.
За конкретната работа в
тази посока е разговорът
с д-р Богомил БОЙЧЕВ:
на стр. 3

Алмат от Казахстан
с Гран При от "Речни ноти"
Д-р Богомил БОЙЧЕВ

"Щурчета" в
"Съзвездия в Несебър"
на стр. 4-5

Исторически музей-Тутракан има удоволствието
да Ви покани на пресконференция по проект

„ИНОВАТИВЕН КУЛТУРЕН МОСТ ЗА УСТОЙЧИВО
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ROBG-271“
на 30 август (петък) от 14:00 часа в залата на
Общински съвет-Тутракан.
Проектът е одобрен за финансиране по Програмата
ИНТЕРРЕГ Румъния-България и е на обща стойност
403 615.28 евро.
Партньор на Историческия музей в Тутракан е музеят в гр. Кълъраш, Румъния.
Общата цел на проекта е да се използва богатия
културен и исторически потенциал в района на градовете Тутракан и Кълъраш за повишаване на броя на
туристите и посетителите в културните обекти.

на стр. 8

регион
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НОВИНИ
ДНЕС - ПОПРАВКА НА МАТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИ
119 зрелостници от Силистренска област са заявили
желание да се явят на държавния зрелостен изпит по
български език и литература на 28 август. Това съобщиха от Регионалното управление на образованието.
92 зрелостници са подали документи за втората
матура. Най- предпочитаният предмет е "География
и икономика", следван от "Биология и здравно образование".
Изпитът по български език и литература ще се
проведе на 3 места: в Професионалната гимназия по
облекло, обслужване и транспорт в Дулово, в Професионалната гимназия по механотехника „Владимир
Комаров“ в Силистра и в Средното училище „Йордан
Йовков в Тутракан.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
РАБОТНИ МЕСТА В ЧИТАЛИЩАТА
В срок до 31 август Читалищата могат да кандидатстват в Министерство на културата за допълнителни бройки.
Читалищата, кандидатстващи за предоставянето
на бюджетни средства за
допълнителни субсидирани бройки, е необходимо да
представят предложение до министъра на културата,
по образец (Формуляр за кандидатстване за отпускане
на субсидирана/и бройка/и). Освен това, към датата
на кандидатстване да са попълнили надлежно годишната си информационна карта, която се съхранява
в публичния регистър на народните читалища към
министъра на културата.
ПРЕБРОЯВАНЕ НА СТОПАНСТВАТА
Пробно преброяване на земеделските стопанства
в България ще се проведе между 1 септември и 11
октомври, съобщават от областната администрация
в Силистра.
От 1 до 10 септември данните ще се въвеждат
онлайн от земеделските стопани, а от 11 септември
до 11 октомври анкетьори ще събират информация за
останалите стопанства чрез интервю.
Съгласно изискванията на Европейския съюз, през есента на 2020 година в България ще се проведе преброяване на земеделските стопанства, информират от
Министерството на земеделието, храните и горите.
Основната цел на преброяването е да бъде осигурена
интегрирана статистика за структурата на земеделските стопанства, както и за производствените
методи, за мерките за развитие на селските райони
и за агроекологичните показатели.
КРИМИНАЛЕ
Пожар в сухи треви е погасен от екип на противопожарното звено в Тутракан през изминалите почивни дни. Няма материални загуби. Спасени са 200 дка
слънчоглед край село Търновци.

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30, 19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя - 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости" до с. Бреница 6:30, 10:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота и неделя), 11:40,
13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
За Русе - 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30,
12:30,13:40, 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577

28.08-3.09.2019 г.

Заседания на местните парламенти
Калина ГРЪНЧАРОВА

Тутракан

О

бщински съвет-Тутракан ще проведе редовно заседание на 29
август (четвъртък) от 9:00
часа. В предврителния дневен ред са включени седем
докладни записки, като найнапред ще бъде разгледан
отчетът за изпълнение на
Бюджет 2018 на Община
Тутракан.
Кметът на общината
д-р Димитър Стефанов ще
представи информация за
изпълнение на Бюджета и
Сметките за средства от

Европейския съюз на Община Тутракан за първото
полугодие на настоящата
година.
Допускане на изключение
от минималния брой ученици в паралелките и за осигуряване на допълнителни
средства за обезпечаване
на учебния процес, съгласно
Наредбата за финансиране
на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование,
ще е следващата тема за
обсъждане пред общинските съветници.
Докладни записки с три
разпоредителни сделки с
имоти общинска собстве-

ност също са част от дневния ред на сесията, както
и изменение на Наредбата
за администрирането на
местните такси и цени на
услуги на територията на
Община Тутракан.

Ситово

Р

едовно заседание ще
проведе Общински
съвет-Ситово на 29
август (четвъртък) т.г. от
10:00 часа.
В дневния ред са включени за разглеждане пет
докладни записки. Сесията
ще започне с обсъждане
на отчета на ОП „Общински имоти и услуги - 2012“

за първото полугодие на
2019 г.
Кметът на община Ситово Сезгин Алиибрям в
докладна записка предлага
вътрешни компенсирани
промени на капиталовите
разходи по конкретно предложени обекти, финансирани от целевата субсидия
за капиталови разходи за
2019 г. и актуализация на
капиталовите разходи. Ще
бъде разгледано и предложението за актуализация
на Програмата за управление и разпореждане с имоти
- общинска собственост,
както и разпоредителна
сделка с имот в с.Босна.

Регистрирана е Общинската избирателна комисия
за Местни избори 2019 г. в община Главиница
С

Решение № 666 – МИ
на Централната избирателна комисия от
23.08.2019 г. е назначена
Общинската избирателна
комисия в община Главиница за изборите за общински
съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г.
След проведените консултации на 15 август, в които

са участвали представители
на парламентарно представените партии и коалиции
и на коалицията, която има
членове в Европейския парламент, е постигнато съгласие
по отношение на състава и
ръководството на Общинската избирателна комисия
в община Главиница. В ЦИК
е внесено писмо от кмета на

община Главиница Неждет
Джевдет с предложение за
състава на Общинската избирателна комисия в общината,
като са представени и всички
изискуеми документи.
Общинската избирателна
комисия встъпва в правомощията си на 7 септември
2019 г., в състав от 13 членове: Председател: венцислав

Маринов; Зам.-председател:
Цветанка Станчева; Зам.председател: Кирил Пенев;
Секретар: Азиме Касим и
Членове: Костадин Янков,
Йорданка Хъмчева, Хошгюл
Садулла, Руси Акпунарлиев,
Лилия Димова, Стефка Василева, Ивелин Господинов,
Антония Георгиева и Асан
Ескиджи.
“ТГ”

Eпизоотичното състояние в Силистренско
В

Областна администрация бе проведено
редовно заседание на
Областна епизоотична комисия, председателствано
от областния управител
Ивелин Статев. Подобни
заседания се свикват всяка
седмица от м. юли насам
– вече всеки вторник от
10:00 ч., вместо в четвъртък, както бе до миналата
седмица. Следващото е на
3 септември.
Във връзка с писмо от МЗХГ с изх. №91726/29.07.2019 г. има изготвени списъци с броя
на закланите прасета в
стопанства от типа „заден
двор“ в населените места,
попадащи в 20 километровата санитарна зона около
индустриалните обекти.

Става дума
за населени
места в общините Силистра, Тутракан,
Дулово, Главиница и Ситово. Списъците
са заверени
от съответните кметове,
от официалния ветеринарен лекар и
от областния
управител.
На базата на
тези списъци
в кметствата
се подават заявления за подпомагане и се Според указанията, от 1.09.
попълват констативни про- т.г. в ОДБХ Силистра затоколи за извършена дезин- почва изплащане на сумите.
В областта има регифекция на стопанствата.
стрирани 98 прасета. Огра-

ден е теренът със загробени прасета в село Попина,
а съобразно предписанията
този процес върви в момента и в село Ветрен. “ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 26 август 2019 г.
1 касиер, основно образование
1 учител, общообразователен предмет в гимназиален
клас, висше педагогическо образование, специалност
„Информатика и компютърни науки“, не е необходим
професионален опит
1 учител, общообразователен предмет в гимназиален
класс, висше педагогическо образование, специалност
„Математика“, не е необходим професионален опит
1 учител, общообразователен предмет в прогимназиален класс, висше педагогическо образование, специалност „Български език и литература“, не е необходим
професионален опит
2 търговски сътрудници, средно образование, компютърна грамотност
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
4 оператори, дърводелски машини, основно образование
1 тракторист, основно/средно образование
4 оператори производствена линия., за лица с ТЕЛК
, средно обр. –техник, механик, ел.техник анг. език
говоримо -A1, компютърна грамотност, опит по спе-

циалността– 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
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Д-р Богомил БОЙЧЕВ, Управител на МБАЛ-Тутракан:

Стабилизирането на болницата изисква
време, вече сме поели верния път
от стр. 1 ние и създаването на визия,
която би следвало да има
- Тази година за първи път, една такава структура. Както
от много време насам, пред и създаването в обществото
болницата има очертана, на правилната представа за
ясна, видима и реализируема това лечебно заведение, заперспектива, тоест ние вече щото в течение на времето се
виждаме път през блатото, допуска да се говори за него
път, който може да ни изведе като за някакъв негатив, който
до едно стабилно състоя- притежава Общината.
ние, до едно ново ниво и до
Уверявам Ви, че град без
решаване на всичките ни болница не е град и там, къпроблеми. Това ще отнеме дето няма добро медицинско
време, но важното е, че пътят обслужване, в крайна сметка
е начертан и нещата могат да хората напускат тези места,
се случат. Болницата има съ- защото не предлагат добро
ществени дългове, основната качество на живот, а добраи най-голяма част е към НАП. та здравна услуга е част от
Към кредитори има около 460 качеството на живот. Именно
000 лв. Работниците, служи- поради тази причина, и Общителите на болницата, полу- ната има волята и желанието.
чават с една заплата назад,
- Какво беше първото Ваше
но силно се надявам, че ще управленско действие?
може да компенсираме това
- Първото, което предприех,
във времето. По-важното е, е стабилизиране на разходиче успяхме да се договорим с те. Прецени се много внимаНАП и стриктно изпълняваме телно къде те са най-големи.
всички договорености с тях. Това са фонд "Работна заПлащаме всичките си текущи плата", а също и разходите за
задължения и в настоящия медикаменти и консумативи,
момент болницата е в абсо- които още на първия месец
лютен баланс. Всичките й паднаха с близо 10 000 лв.,
разходи са под приходите и което е много съществено
ако ние нямахме в момента намаление - с 30%.
дългове, на края на годината
Разходите за заплати бяха
щяхме да завършим с един коригирани. Имаше много
положителен финансов ре- граждански договори, които
зултат от може би 300 000 лв. бяха прекратени, някои опОт м. август ще увеличим за- тимизирани, нечии заплати
платите на специалистите по бяха намалени, включително,
здравни грижи, което е първа примерно, моята заплата като
стъпка към подобряване на ординатор в отделението, какперспективите за болница- то и на д-р Любомир Бойчев
та, защото в крайна сметка като завеждащ отделение - с
всеки трябва да получава 10%. Това е нашият личен
достойно заплащане за труда принос към общата цел. Други
си, съобразено с реалните не се включиха, но всеки сам
възможности.
преценява за себе си.
Скоро проведохме среща с
Като цяло, фонд "Работна
кмета д-р Димитър Стефанов заплата" при настоящия ни
и с председателя на Общин- приход гравитира между 55%
ския съвет Данаил Николов и 65% от прихода на болницаи имаме тяхната пълна под- та, което е, в зависимост от
крепа.
различните месеци, приемлив
Намерението ни за разви- процент за една общинска
тие на болницата е обновява- болница. Другото основно,
не на много неща - изграждане което всъщност целим, е
на централна регистратура, реално повишаване на припромяна на информационния хода, защото икономиите са
поток в болницата, стабили- хубаво нещо, оптимизациите
зиране на лечебното заведе- са нещо, което е в правилната

посока, но най-важната цел е
да повишим приходите. Защото ние там се проваляме - има
отделения, които не работят
оптимално. Има отделения,
които имат твърде големи
флуктуации в разработките
си.
- Например?
- За 6-месечието, анализът
показва, че отделението с
най-голям приход след приспадане на всички разходи,
включително и амортизации
на апаратура, е АГ-отделение, с 88 000 лв. чист приход.
Следващото отделение по
печалба или финансов резултат е Вътрешно отделение с
50 000 лв. чист приход. След
него се нарежда Детско отделение - с 16 000 лв., Хирургия
- с 8 000 лв. и Неврология, но
със загуба от 51 000 лв. Това
са реалностите в момента,
което налага вземането на
някои управленски решения.
- Как ще се справите с отрицателния резултат в Отделението по неврология?
- Тепърва се анализират
нещата. Трябват хора, които
имат желание да работят, да
градят. С такива хора можем
да направим всичко. Хора,
които не изповядват този тип
ценностна система, нямат
място в нашия екип и нашия
отбор, защото ние сме тук в
услуга на хората, ние печелим
от това, че помагаме на хората да преодолеят трудните
периоди в живота си. Та в
този контекст, отделенията,
които не работят, трябва да
се направи анализ и да се
подобрят. Целта не е да се закриват, защото потреблението
и нуждата от този тип услуги
е голяма. Обращаемостта към
Отделението по неврология
специално е малка, тъй като
хората не намират в лицето
на настоящите изпълнители там, било то лекари или
медицински сестри, хората,
които ще им помогнат и не се
чувстват добре там, въпреки
че отделението е реновирано.
Правим опити в тази посока,
водим разговори и с други

колеги. Д-р Дервишева е изключително полезна за това
отделение. Тя е колегата,
който денонощно почти е тук
и дава всичко от себе си, за
да работи отделението, но са
необходими и още хора.
- Кое е различното за един
лекар, когато е от другата
страна - управленската?
- Различното е, че всяко
решение, било то добро или
лошо, вече е единствено и
само твоя отговорност. Даже
тук имаше колеги, които искат
да участват в Медицинските
съвети, но Медицинският
съвет е съвещателен орган.
Така или иначе, отговорността
се носи от Управителя и още
един-двама човека, които
имат някаква отговорност за
управлението на болницата.
Отстрани много лесно се
дават съвети, много лесно
се предлагат решения, но
когато един Управител трябва
да вземе някакво решение,
той трябва да съобразява
много кого ще засегне това
решение, в какъв аспект,
колко далеч ще достигнат
последствията и с какъв знак
ще бъдат те - плюс или минус. Първосигнално не може
да се управлява една такава
структура.
- Кое в общожитейски
план Ви прави впечатление
напоследък?
- Мога да споделя изненадата си от учудващата липса
на прагматизъм в повечето
наши съграждани. Повечето
искат да отидат в голям град
или в чужбина, независимо
че условията и сумарното
качество на живот, което ще
получат, е по-ниско, отколкото биха получили тук. Но не
желаят да са в по-малко населено място. Много често съм
споделял, че имам приятели,
които са в София, живеят на
една туба бензин от центъра
и организират екскурзии до
центъра с преспиване, казано
шеговито, и цял ден висят по
задръстванията, но считат,
че са в центъра и във вихъра
на живота.

Приемна на зам.-областния управител в Ситово
М

иналата седмица - на 22 август, заместник-областният
управител Илиян Великов даде
приемна в село Ситово - център на
едноименната община. Той проведе
среща и с представители на местното самоуправление. От направения
преглед на актуалните проблеми прави
впечатление необходимостта от работна ръка за някои селскостопански
дейности. Коментиран бе и местният
поминък като дейности, с които са
ангажирани жителите на селата в
общината, вкл. и темата за тютюна,
на който отминава времето и се търсят заместители, за да има доходи за
населението.
Посетена бе и мандра "Ситово", осигуряваща работа на 320 души - предимно млади хора от различни населени
места - Силистра, Искра, Ситово
и др. Местната селскостопанска
гимназия единствена в региона дава
занаят на младите хора в сферата на
млекопреработката.
“ТГ”

И си мисля, че това е, първо, известна липса на прагматизъм, остатъци от стар
тип мислене, второ - липса
на държавна политика, което
е вече изключително престъпно. В цял свят, районите, които се обезлюдяват или които
изпитват дефицити, не могат
да намерят хора и така, имат
трудности в развитието си,
държавата предприема стъпки, за да насочи инвестиции
или да създаде облекчения
за хората, които са там. Да,
едно от тези облекчения, е
субсидията ни за отдалечени
райони за болницата и тя е
важна за нас. Но, примерно,
ако трябва да споделим опита
от централноевропейските
държави - Германия и Франция, в такива райони, които
държавата е преценила, че
са неблагоприятни и западат,
хората плащат по-ниски данъци или не плащат осигуровки.
Имат облекчения и всякакви
помощи и стимули за разкриването на бизнеса, докато в
България това не се прави.
Това е държавна политика!
Имаме приятели, колеги лекари, които работят във Франция и Лекарският съюз, затова
че работят в неблагоприятен
район, им дава по 15 000 евро
всяка година в продължение
на 5 години и Общината им
дава по 10 000 евро всяка
година в продължение на 5
години също, а държавата им
намалява данъците с 30%.
Субсидията за отдалечени
райони, която тази година е

малко по-приемлива и добра,
всъщност се появи под натиска на протестиращите специалисти по здравни грижи.
Ако не бяха те, нямаше да се
случи нищо.
Добре забравено вече е, че
в първоначално формираните
цени на Здравната каса нямаше и никога не е имало труд,
а само консуматив и текуща
издръжка, и този труд така
или иначе никога не се появи.
Цените от почти 10 години не
са променяни съществено, а
всичко се повишава. И в един
момент виновник за лошото
управление на болницата и
на здравеопазването се превърнаха лекарите и управителите. Предишните управители
преди мен, къде по-добри,
къде по-лоши, все пак са били
в доста трудна позиция. Ще
кажа, че за 2017 г. лимитът
ни по Здравна каса е бил
под фонд "Работна заплата".
Как се управлява дружество,
на което му забраняваш да
заработи парите си за заплата, как да функционира това
нещо? Това ли е правилната
държава?
Сега строим национална
детска болница, която бих
казал, че е регионална - тя
е за София и за района. Как
тази национална Детска болница е достъпна за децата от
Тутракан? Никак, на практика
почти никак. Ако ме питат мен
и трябва да има три национални детски болници - да
се обхване територията на
страната.

Допълнителни мерки
за подобряване на
пътната безопасност
Д

опълнителни мерки за
подобряване на пътната безопасност
разпореди ръководството
на ОДМВР-Силистра, след
като двама души загинаха,
а други шестима пострадаха при пътнотранспортни
произшествия през изминалата седмица в областта.
Създадена е организация
за засилен контрол върху
скоростните режими в
населените места и извън
тях. Пътните полицаи ще
следят за неправилно и
рисково изпреварване, за
използване на предпазни
колани в автомобилите,
включително и на задните
седалки, за носене на каски
от мотоциклетистите и
др. Активно ще се проверява за управление на МПС
от неправоспособни водачи
и от такива, употребили
алкохол или упойващи вещества.
Планирани са специализирани полицейски операции,
включително и по метода
на широкообхватния контрол. Определени са точки

за контрол с автоматизирани технически средства,
съобразени по време и място с интензивността на
движението.
В периода от 19 до 25
август т.г. в Силистренска
област са регистрирани 9
пътнотранспортни произшествия с 2 загинали и 6
пострадали граждани. От
началото на годината до 25
август броят на автопроизшествията е 183, 62 от
които тежки, с 5 жертви и
82 ранени. За същия период
на м.г. пътнотранспортните произшествия са били
195, от които 68 тежки, с
8 загинали и 81 пострадали
граждани.
Само през изминалата
седмица на територията
на Силистренска област са
установени 682 нарушения
на правилата за движение,
560, от които нарушения
на скоростните режими.
Засечени са двама неправоспособни водачи и други
двама, седнали зад волана
с алкохолна концентрация
над 1.2 промила.
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Алмат от Казахстан с Гран При от "Речни ноти"
И

Калина ГРЪНЧАРОВА
осемнайстото издание на Международния конкурс „Речни
ноти” изпратихме в историята... От 22 до 24
август Тутракан събра

са са МОН, Община Тутракан и Общински център за
извънучилищни дейности,
а директор на културното
събитие е музикалният педагог Доротея Бальовска.
На амфитеатралната

"Браво!" с аплодисменти.
Припомняме, че конкурсът
постави своето начало
през 2000 г., а автор на
името му - "Речни ноти", е
тогавашният зам.-кмет на
Община Тутракан - Камелия

Благодарност към хората помагали "Речни ноти" да навърши пълнолетие

Журито

Награда за Юси Поси

млади таланти от цяла
България и от Казахстан и
там, на брега на великата
река, те показаха гласови
възможности, сценично
присъствие и любов към
песента.
Организатори на конкур-

сцена в Крайдунавския парк
Доротея Бальовска благодари на всички помогнали за
реализацията му през тези
18 години, в които конкурсът навърши пълнолетие.
Поканвайки ги на сцената,
публиката им каза своето

Водещият Живко Жечев

Йордан Марков. Сърдечни
благодарности за поканата
и топлото посрещане към
Доротея Бальовска - една
жена дала живота си за
развитието на българските
деца и първия човек в моят
живот, който ми подаде
ръка, и го прави и до ден
днешен.
Благодарности и за д-р
Димитър Стефанов, кмет
на Община Тутракан, за
това, че толкова много години вече подкрепя българската култура и изкуство!"
"Благодаря на г-жа Доротея Бальовска за прекрасната възможност,
благодаря на всички други
организатори, на д-р Ди-

Златанова.
Конкурсът бе открит от
кмета д-р Димитър Стефанов, който пожела на
всички участници успешно
представяне. Пак той, във
финалната вечер, когато
събралите еднакъв брой
точки за своите изпълнения
Димитрина Германова и
Александър Петров отново
се състезаваха за 2-ро и
3-то място в четвърта
възрастова група и след
оценките на журито се
прегърнаха, емоционално ги
покани на сцената и ги поздрави. Тогава д-р Стефанов
посочи, че конкурсът "Речни
ноти" създава нови приятелства, а не ги настройва
един срещу друг.
На откриването на конкурса бе и Яница Станкова,
която е родом от Нова Черна, а понастоящем ръководи
музикална школа във Велико
Търново. Тя е възпитаничка
на Доротея Бальовска и на
сцената представи песен
от мюзикъла "Кабаре".
Прочее, и тази година
трите конкурсни дни бяха
водени от Живко Жечев.
Журито, което имаше
нелеката задача да изслуша
и оцени всички участници,
се председателства от Вокална група "Слънчева усмивка"
един приятел на Тутракан
- композиторът Хайгашод
А председателят на журиАгасян. Заедно с него бяха митър Стефанов и Община то Хайгашод Агасян, който
Петя Князова-Василева - Тутракан, на прекрасната изпя новата си песен за
зам.-кмет на Община Тут- публика и на талантливите Доброто, призна, че Тутракан, журналистът от БТА участници!" - това са думи- ракан е близък до сърцето
Николай Текелиев, вокални- те на Иван Гайдаров.
му, защото тук е намерил
ят педагог от Казахстан Турсънай
Кудерина, диригентът Димчо Рубчев
от Русе и младите
певци Йордан Марков от Силистра и
Иван Гайдаров от
Разград, чийто път
е тръгнал също от
"Речни ноти".
Пеещото жури бе
на сцената на откриването на конкурса.
"Невероятно е
чувството да съм
отново тук и за
пореден път да
оценявам младите таланти, каза Вокалната група от СУ "Йордан Йовков"

Яница СТАНКОВА

много приятели и Доброта,
която идва от сърцето.
В трите конкурсни дни
изпълнителите се състезаваха в три категории - „Индивидуални изпълнители”,
„Песни от мюзикъли и филми” и „Вокални формации,
дует и триа”.
Вечер на приятелството
пък ги събра след втория
конкурсен ден.
За публиката и любителите на музиката със
сигурност най-чакана е
финалната вечер, когато
е "Войната на гласовете"
за голямата награда на
конкурса. Отново на брега
на Дунав, всички получили
максимален брой точки, а
при липса на такива - тези
с най-висок резултат, представиха своите изпълнения,
а журито оценяваше пред
на стр. 5
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"речни ноти"

Алмат от Казахстан с Гран При от "Речни ноти"
от стр. 4 бет Захариева
публиката, така както и в от Плевен.
Юсеин Поси
предходните години.
Гран При на 18-я конкурс от Тутракан за
"Речни ноти" спечели гла- своето индивисовитият Алмат Жангабай дуално изпълнеот Казахстан. Той изпълни ние бе класиран
песен на български език, с на трето мяскоето още повече спечели то в 3-та възи публиката. 19-годишният растова група
Алмат няма музикално об- и получи покана
разование, студент е, учи от Арт център
"Програмиране". От две го- "Кърнолски" за
дини се занимава с вокално участие в Международен феспеене.
Наградата му връчи пред- тивал в Паралия
седателят на журито - Катерини, Гъркомпозиторът Хайгашод ция, който ще
Агасян. След "Войната на се проведе от
гласовете" стана ясно и 27 септември до
кой е носителят на Специ- 2 октомври т.г. Д-р Димитър Стефанов с Димитрина Германова и Александър Петров
Тутракан бе
алната награда на кмета на
журито Николай Текелиев
А през следващото лято
община Тутракан - дуетът представен на конкурса и връчи няколко покани на из- ни очаква 19-ят Междунароот
вокална
група
от
СУ
Димитрина Германова и
пълнители за прослушване ден конкурс "Речни ноти"...
"Йордан Йовков", която бе
Росен Петров от Добрич.
в София, за участие в конСнимки:
класирана
на
второ
място.
В."Бряг" също връчи своя
курси в Беларус, Казахстан
Цветомир ЦВЕТАНОВ и
Дългогодишният член на
награда, заслужи я Елизаи Малта.
Община Тутракан
Иван ГАЙДАРОВ, Член на журито:
Благодаря още веднъж за поканата, много мило ми стана,
когато Доротея Бальовска повярва в мен като част от журито.
Все пак съм сред доста сериозни професионалисти и за мен
е чест да седна редом до тях. Искам да похваля всички родители, които дойдоха, за да чуят кое не ми е харесало, кое
смятаме, че може да се промени и как може да се промени.
Нещо, което смятах за редно за един член на жури, е освен да
критикува, да дава и решение на проблема. Смятах за важно
аз да го направя и на децата, и респективно, родителите,
които дойдоха и се обърнаха към мен, дадох и помогнах с
каквото мога. Свързах ги с преподаватели, свързах ги с места,
където смятам, че могат да им помогнат. Казах им конкретни
проблеми, които смятам, че биха им попречили за напред
в кариерата им. И съм още веднъж щастлив, че съм част от
всичко това. Бил съм на много конкурси в страната, рядко
виждам такава атмосфера, но смея да твърдя наистина приятелска. И зад сцената ние продължаваме да сме си приятели
и да сме хора, което не трябва да се забравя, а тук все още
продължавам да го чувствам това. И на фона на всичко, което
се случва като конкурси в страната, смея да твърдя, че този
е от топ-конкурсите, на които съм присъствал и вече имам
честта и да журирам.
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НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ
в 18-тото издание на Международен конкурс
„Речни ноти“
Категория „Индивидуални изпълнители“
Първа група
I-во място – Мартин Кирилов Колев
II-ро място – Дария Стефанова Стефанова
III-то място – Лидия Михайлова Димитрова
Специални награди: Калоян Николаев Пенев, Aizere
Mereikyzy, Марина Тодорова Тодорова, Михаела Станиславова Дончева, Никола Николов Русев
Втора група
I-во място – Мартин Георгиев Сиромахов
II-ро място – Жени Кринчева, Mukhammeddin Toktassyn
III-то място – Виктория Ивова Петкова, Виктория
Цветанова Асенова, Надежда Венциславова Дочева
Специални награди: Теодора Асенова Стоянова,
Aldiyar Kanat
Трета група
I-во място – Никола Стелиянов Желязков, Максим
Димитров Ялнъзов
II-ро място – Преслава Петкова Петкова, Елизабет
Димитрова Захариева
III-то място – Юсеин Нурсес Поси, Васил Цветанов
Петров, Иван Иванов Славов
Специални награди: Милица Тодорова Тодорова,
Александра Павлинова Овчарова, Моника Христова
Парушева, Никол Емилова Попова, Aruzhan Muratzhanyzy
Четвърта група
I-во място – Александра Галинова Златева
II-ро място - Димитрина Германова Германова
III-то място – Александър Пламенов Петров
Пета група
I-во място – Almat Zhangabay
II-ро място – Любомира Иванова Вушева
III-то място - Невена Николаева Недкова

Категория „Песни от мюзикъли и филми“
Първа група
I-во място – Елизабет Димитрова Захариева
II-ро място – Трио „Елмина“
III-то място – Жени Кринчева, Моника Христова
Парушева
Втора група
I-во място – Дует Димитрина Германова и Росен
Петров
II-ро място – Кристалена Станимирова Стоянова
III-то място – Гергана Андреева Маринова

Категория „Вокални формации“
Първа група
I-во място – Вокални група „Дъга“
II-ро място – Трио „Траяна“, „Stars voices
III-то място – Трио „Елмина“, Дует Bibibnur и Assema
Втора група
I-во място – Дует Димитрина Германова и Росен
Петров
II-ро място – ВГ „Мелъди тийнс“, Дует Мартин и
Васил Сиромахови
III-то място – Дует Антонио и Преслав Христови
Награда на Кмета на Община Тутракан: Дует
Димитрина Германова и Росен Петров
Специални награди на Общински център за извънучилищни дейности: Александрина Механджийска,
Daniar Rakym
ГРАН ПРИ: Almat Zhangabay

Хайгашод АГАСЯН, Председател на журито:
Аз съм много доволен, защото добрите, талантливите
и можещите получиха заслужено оценка, не само от нас,
а и от публиката, която тази вечер ги аплодираше. Това,
което много ми хареса е, че имаше доста равностойни
лица в групите. Това, което много не ми хареса е, че като
цяло, от моя гледна точка като автор на музика, една част
от песните не са качествени. Този, който ги подбира, дали
самото дете избира песента, според мен, може би, има
давление от родители и педагози, но това, което искам да
кажа, е отговорно. Колкото и да е субективно мнението, има
обективни неща, по които може да се отличи една песен от
друга. Да избират песни, в които има енергия. Музиката е
най-висшата енергия. Аз смятам, че музиката е дори преди
словото на времето. Не искам да коригирам Библията, но
съм убеден в това, че когато в една музика има енергия,
тя те издига, дори да не я защитиш много добре с пеене,
просто политаш. И в този смисъл, пожелавам да слушате
сърцето си, песента, която ви е на сърце, нея изпейте, за
да я защитите добре на сцената.
Тук, на "Речни ноти" в Тутракан, първо, атмосферата
е неповторима, говоря за амфитеатралната сцена, това
е много важно! Навсякъде има читалище, но това, което
имате тук като богатство, е много хубаво, защото е друга
атмосферата, по друг начин някак си светва. Благодаря за
поредната покана, за организацията, видях как работят всички и наистина са за аплодиране. Много уважавам Доротея
Бальовска, целия екип. За мен беше огромна чест да бъда
заедно с прекрасните си колеги!

Йордан МАРКОВ, Член на журито:
Изключително на високо ниво, и като организация и като изпълнители премина конкурсът. На 5-тото издание участвах за първи път, това
бе първият конкурс в моя живот, в който съм се явил. Той повлече крак
да участвам на много други конкурси в страната, както и в чужбина.
Няколко години подред съм имал възможността да бъда и стипендиант
към програмата за защита на даровити деца към Министерството на
образованието и науката. Вече имам възможността няколко години да
бъда и от другата страна като жури. С всяка следваща години нивото
и като организация и като участници се покачва все повече и повече.
Представям си на 20-тото юбилейно издание какво ще се случва!
Този конкурс се изгради благодарение на качеството си като един от
основните такива в България, защото в днешно време се навъдиха
много такива, организират се и по Европейски програми и по какво ли
не... "Речни ноти" се утвърждава все повече с всяка следваща година
и изключително съм щастлив, че имам поканата и това приятелство
с цялото ръководство и на конкурса, и на общината. Много е важно
приятелството, което създава музиката. Много е важно човек да
посещава тези конкурси, за да си свери часовника на какво ниво е и
тъй като много голяма част от песните се повтарят като репертоар, да
види друг поглед на изпълнение на самата песен, това е изключително
важно. Тези конкурси са много важни като стъпка в живота на един
изпълнител и апелирам хората да участват, за да усетят емоцията,
защото навсякъде тя е различна.

Димчо РУПЧЕВ, Член на журито:
За трети път съм член на журито на "Речни ноти" и трябва
да ви кажа, че съм щастлив и радостен, че изключително талантливи деца се явяват на този конкурс. През тези години не
престанах да се удивявам наистина на пеещи, можещи, кадърни,
музикални деца, които продължават една хубава традиция в
този красив град и съм изключително обнадежден, че остава
бъдещето на пеещите деца в България. Адмирации към ръководството на Общината и нейния кмет д-р Стефанов, всички
организатори, начело с г-жа Бальовска, целия екип, който
работи изключително неуморно и изключително усмихнато и
добронамерено към всички.

общество
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Забавна астрология
Дева

Община Главиница, Област Силистра

Обява
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 от ЗОС, чл.49 от Наредба № 3
за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Главиница и в изпълнение на Решение № 495 и 496 по протокол № 60/29.07.2019 г.
на Общински съвет Главиница се открива продедура за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за:
1.2 Отдаване под наем на земеделски земи с площ под 10 дка на търг:

Имот №,
Идентификатор №
1 Богданци 000056,04670.31.56
2 Богданци 000058,04670.31.58
3 Богданци 005016,04670.5.16
4 Богданци 011011,04670.11.11
5 Богданци 016023,04670.16.23
6 Богданци 022018,04670.22.18
7 Богданци 027005,04670.27.5
8 Богданци 027009,04670.27.9
9 Богданци 028036,04670.28.36
10 Богданци 028040,04670.28.40
11 Богданци 029011,04670.29.11
12 Богданци 032009,04670.32.9
13 Главиница
15031.2.4
14 Главиница
15031.29.35
15 Главиница
15031.36.225
16 Главиница
15031.37.306
17 Дол. Ряхово 016403,22798.16.403
18 Колараво 000001,37993.7.136
19 Колараво 000002,37993.7.137
20 Колараво 000003,37993.7.138
21 Колараво 000005,37993.7.140
22 Коларово 000007,37993.14.52
23 Коларово 000012,37993.7.143
24 Колараво 000013,37993.7.141
25 Колараво 000014,37993.7.161
26 Колараво 000018,37993.7.153
27 Колараво 000021,37993.7.151
28 Колараво 000024,37993.7.148
29 Колараво 000025,37993.7.162
30 Колараво 000026,37993.7.163
31 Колараво 000061,37993.14.61
32 Колараво 000062,37993.14.62
33 Колараво 000063,37993.14.63
34 Коларово 000064,37993.14.64
35 Коларово 000170,37993.7.170
36 Коларово 000172,37993.7.172
37 Коларово 000207,37993.7.207
38 Коларово 025024,37993.25.24
39 Коларово 037012,37993.37.12
40 Косара
000014,38707.6.28
41 Косара 000016,38707.10.16
42
Осен
000169,54078.13.169
43
Осен
006058,54078.6.58
44
Осен
006064,54078.6.64
45 Листец
015007,43894.15.7
46 Ст. Караджа 004005,69184.4.5
47 Ст. Караджа 011012,69184.11.12
48 Ст. Караджа 014004,69184.14.4
49 Ст. Караджа 020018,69184.20.18
50 Ст. Караджа 099040,69184.99.40
51 Ст. Караджа 099061.69184.99.61
52 Черногор 003015,81075.3.15
№ Землище

Местност

НТП

КУЙЛУКА
КУЙЛУКА
СТОПАНСКИ ДВОР
КАРАМАНА
КАРАМАНА
СТАРИТЕ ЛОЗЯ
КАНТОНА
КАНТОНА
КАНТОНА
КАНТОНА
КАНТОНА
КУЙЛУКА
БАКЪРДЖИ КУЛАК
КОДЖА ЕКИНЛИК
БАКЪРДЖИ КУЛАК
З-ще на гр. Главиница
КУРИЯТА
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
Нас. място из. регул.
ЛАМБУРДЖАК
КЕМАЛ ЧЕШМЕ
ЕНИЕНЛЕР
ЕКИН ПЪНАРЪ
НМИР
МОМИНА ДУША
МОМИНА ДУША
САРЪ БАИР
КРУШЕВО
ГОЛ. БЛОК БОРУНА
ОСЕНСКА ПЪТЕКА
Братомирска пътека
ЧАНАК ЧАЛАР
ЧАНАК ЧАЛАР
ПОД СВИНАРНИКА

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Др.селскост.терит.
др.селскост.терит.
др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Др.селскост.терит.
Нива
Нива
Нива
Нива
Др.селищна.терит.
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

Категория
III
VI
ІІІ
ІІІ
III
IV
III
IV
III
III
IV
IV
III
III
III
III
IV
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
III
III
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
III
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
V
ІІІ
ІІІ
III
IV
III,IV
III
V
V
VI
III
V
V
IV

Площ/
дка
3.406
5.571
2.603
3.009
2.399
2.306
5.874
8.947
1.148
3.898
0.580
9.502
5.004
5.302
6.965
5.924
7.772
3.795
2.517
5.803
5.012
5.760
5.458
3.812
2.829
5.131
6.212
3.606
3.589
3.163
1.351
1.892
3,000
4.049
4.340
9.255
6.788
4.700
10,001
4.091
8.528
7.124
9.986
7.689
9.056
7.204
5.001
6.318
7.652
9.663
5.224
5.555

Цена
лв.
221,39
362.12
169,20
195,59
155,94
149,89
381,81
581,56
74,62
253,37
37,70
617,63
325,26
344,63
452,73
385,06
505.18
246,68
163,61
377,20
325,78
374,40
354,77
247,78
183,89
333,52
403,78
234,39
233,29
205,60
87,82
122,98
195.00
263,19
282,10
601,58
441,22
305,50
650.07
265,92
554,32
463.06
649.09
499,79
588,64
468,26
325,07
410,67
497,38
628,10
339,56
361,08

Депозит
22,13
36,20
16,90
19,55
16,60
15,00
38,20
58,15
7,50
25,35
4,00
61,80
32,50
34,50
45,30
38,50
50,50
24,70
16,35
37,70
32,60
37,50
35,50
24,80
18,40
33,40
40,40
23,40
23,30
20,55
8,80
12,30
19,50
26,30
28,20
60,15
44,10
30,55
65,00
26,60
55,40
46,30
65,00
50,00
58,80
46,80
32,50
41,05
50,00
62,80
34,00
36,10

1.3 Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10 дка на търг
землище
№

имот №,
идинтификатор №

НТП

категория

площ/
дка

Цена
лв.

депозит

местност

10064,67828.10.64

КУЛАТА

Овощна градина

III

116,725

7587,12

758,70

1003,70336.1.3

Кемалкой сърт 1

Овощна градина

IV

50,118

3257,67

325,80

50,022

3251,43

325,20

1

Сокол

2

Суходол

3

Зафирово

01022,30377.10.22

Амзова курия

Овощна градина

4

Зарица

015001,31406.15.1

Коджа екинлик

Овощна градина

VI

50,013

500,13

50,00

5

Главиница

15031.7.60

Баламата

Нива

III.IV

42,992

2794,48

279,50

III,VI

28.08-3.09.2019 г.

Час на търга за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 5 години, с
площ под и над 10 дка е от 10:00 часа.
Публичният търг да се проведе на 20.09.2019 /петък/ год. в Заседателната зала
на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44
в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
Цената на тръжната документация е 10,00 лв. за обект.Тръжната документация
се получава всеки работен ден от Информационния център на Община Главиница.
Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за
участие в търга – 19.09.2019 г. /четвъртък/. Информация за провеждане на търга
и документи за участие се съдържат в тръжната документация.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 18.10.2019 г. /петък/
на същото място и при същите условия.
Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна
документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16:00 часа
на 17.10.2019 г. /четвъртък/.
За контакти:
Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост", тел.086362128

КАЧЕСТВА - променливи
ЕЛЕМЕНТ НА ЗНАКА - земя
УПРАВЛЯВАЩА ПЛАНЕТА - Меркурий
ДЕВИЗ - "Аз анализирам"
КЛЮЧОВА ДУМА - работа
ЦВЯТ НА ЗНАКА - кафяв
ДЕН НА ЗНАКА - сряда
МИНЕРАЛИ - хризолит, изумруд, ахат, турмалин
МЕТАЛ НА ЗНАКА - никел
ЩАСТЛИВИ ЧИСЛА - 3, 5
СЪДБОНОСНИ ГОДИНИ - 7, 14, 21, 28, 35 и т.н. през 7 години
БРАК - благоприятни женитби с родените под знак Козирог, Риби и Телец. Много
добре се разбират с Рак и Скорпион
ОБИЧАТ - порядъка, точността, мисленето, пресмятането, умния съвет,
златната среда, разумния компромис, оценката на другите, яснота и чистота
МРАЗЯТ - неопределените неща и постъпки, преумереността, крайностите,
буйните импулси, нечистоплътността, глупостта, кавгата
СИЛАТА им е в предвидливостта, упоритото преследване на съвършеното в
работата, логиката, методичния начин на работа
СЪВЕТ - имайте повече доверие в себе си

За пенсионерите в Турция
Н

ационалният осигурителен институт (НОИ)
напомня, че българските граждани,
получаващи пенсии
на базата на споразумението между правителствата
на Република България и на Република
Турция за изплащане
на български пенсии
в Турция, са задължени по силата на
това споразумение
два пъти в годината
да декларират пред
българските власти,
че са живи. Получателите на такива
пенсии трябва през
месеците януари и
юли на съответната
календарна година да
се явяват лично пред
официален орган в
Република Турция за
заверка на декларацията за живот. След
заверката оригиналът на документа се
изпраща до Националния осигурителен
институт (НОИ), дирекция „Европейски
регламенти и международни договори“ на
адрес: 1303, София,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 62-64.
За да не се спират
пенсиите на лицата,
документът трябва
да е получен в срок
до 10 февруари, когато той се отнася за
първото полугодие.
Срокът за подаване
на декларациите за
живот за второто
полугодие на 2019 г.
от лицата, получаващи пенсии в Република Турция, бе до
10 августr се удължи
до 27 август 2019 г.
В случай на спиране
на пенсията изплащането се възобновява
след получаване в
НОИ на въпросната
надлежно заверена
декларация за живот.
Официални органи за
заверка на декларациите са посланиците
и консулите на Република България в Република Турция, турският Институт за

социално осигуряване
или други длъжностни
лица, определени от
турското вътрешно
законодателство община, кметство,
областна управа, нотариус и т. н.
Образец на декларацията за живот е
достъпна на интер-

нет страницата на
НОИ в рубрика „За
потребителя“/„Формуляри“/„Формуляри
и образци по регламенти“/ „Образци на
декларация за продължаване изплащането
на български пенсии
на лица, живеещи в
други държави“. “ТГ”

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

и още нещо...

28.08-3.09.2019 г.

сМЯХ

Три неща променят човек до
Само 1% от населението изнеузнаваемост:
ползват етикета върху дрехата, за
- Пари
да знаят как да се грижат за нея:
- Власт
как да я гладят, как да я перат.
- Photoshop...
Останалите 99% го ползват за
да определят, кое да е отпред и
Разговор между приятели:
кое - отзад.
- Какво стана, продадохте ли си
апартамента?
Две деца си говорят:
- Не. След като прочетохме оп- Вечер като закъснея, баща ми
исанието на брокера решихме, че с колана ме налага.
това е точно имота, който търсим!
- А мене не ме бият...
- Е, как го правиш?
Бай Гроздан с разочарование
- Когато тати си сваля колана
научи, че Ариана Гранде не е бира му падат гащите, а мама ми казва
от 3 литра.
"Синко, иди да си поиграеш още
И Ариана Гранде с разочарова- малко"...
ние разбра, че бай Гроздан не е
човек, а ракия.
Жена към мъжа си:
- Писенце, купи ми този сутиен.
Какво е абсурд?
- За какво ти е Мацко? И без това
- Евреин да ходи и да хвърля почти нямаш гърди.
пари.
- А аз ти купувам гащи все пак.
А какво е пълен абсурд?
- Арменец да ходи след него и
Веднага щом опита кюфтетата
да му ги връща.
на гарата, виетнамският турист
усети вкусът на родината.
Студент се явява на изпит по
история. Пада му се въпрос за
- Струва ми се, че жена ми ми
Васил Левски и той почва: "Левски изневерява...
е отбор от София..."
- Стига бе! Що?
Професорът го спира и му за- Ами, преместихме се от Слидава втори въпрос, пада му се вен в Бургас, а водопроводчикът
да говори за Христо Ботев и той е същия...
почва: "Ботев е отбор от Пловдив!"
Професорът, естествено му
- Кире, кога за последно пи
пише 2. Навън останалите го питат ракия?

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

СУДОКУ

Гала: - Какво ще правиш с какви въпроси са се паднали.
аншоата?
- Е, въпросите са лесни, но проГотвачът: - Това са фурми.
фесорът е от "Лудогорец"...

7

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

- За последно още не съм пил!

Върнали се при рибката:
- Златна рибке, какво направи?!
Група български туристи, са се
- Олеееее! Гледала съм старата
изгубили в джунглата, за техен карта!
късмет били открити чрез папагалите, които започнали да псуват на
- Здравей! Всеки ден помпя
майка всичко което видят...
бицепс, трицепс и преса. Искаш
ли да се запознаем?
Грък, сърбин и румънец хванали
- Не, имам си приятел.
златна рибка.
- И к'во помпи той?
- Искам в България да изригне
- Нефт...
вулкан - казал гъркът.
- Искам в България да стане
Само българин ще си налее още
наводнение - казал сърбинът.
ракия, за да може да си допие
- Искам в България да стане безалкохолното.
земетресение - казал румънецът.
- Готово! - казала рибката
Tя: - Скъпи, защо кокошките са
Гледат насред Солун изригнал толкова тъпи?
вулкан, Белград - под вода, а БукуТой: - Не знам, пиле...
рещ - изравнен със земята.

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
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тАМ, КрАЙ реКАтА...

"Щурчета" в
"Съзвездия в Несебър"
О
т 20 до 24 август в
красивия черноморски град Несебър се
проведе 9-тото издание на
Международния арт фестивал "Съзвездия в Несебър" с над 1000 участници
в различни направления от
Русия, Беларус, Украйна,
Македония, Сърбия, Израел,
Великобритания, Канада,
Турция, Армения, Казахстан
и България, които показаха
своите умения, талант и подготовка пред международно
жури и гостите на града.
Във фестивала взеха участие малките самодейци от НЧ
"Н.Й.Вапцаров" - ВГ "Щурчета" и трио "Мини Щурчета" с
ръководител Антония Кам-

ЛАБОРАТОРИЯ
* РАМУС*

бурова. Те се състезаваха в
оспорвана конкуренция със
състави и солисти от страната и чужбина в категория
"Народна песен" и категория
"Забавна и популярна песен".
ВГ "Щурчета" спечели единственото първо място в категория "Обработен фолклор".
В категория "Забавна песен" Елица Камбурова завоюва първа награда, а Йоана
Богданова - втора. Чаровните
и артистични "Мини Щурчета"
- Йоана, Коко и Райна, бяха
бурно аплодирани от публиката и журито, и се класираха
втори в съответната категория и група.
"За нас е изключителна
гордост, че бяхме високо

ИЗВЪРШВА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО НЗОК И ПЛАТЕНИ:
хематология, биохимия, микробиология, паразитология, кръвна група, туморни маркери, вирусология,
здравни книжки, детски градини.
Адрес:
Тутракан, ул. „Александър Стамболийски“ 2А
(“Старата автогара“)
Понеделник-Петък – 7:30-14:30 ч.
Тел.: 0878 474 316

Да помогнем на Иванка!
45-годишната Иванка Илиева Ганева от с.Варненци,
община Тутракан се нуждае от спешна животоспасяваща операция на гръбначния стълб.
Сумата от 9 хиляди лева е непосилна за нея, затова
тя и майка й Спаска се обръщат към всички хора и
фирми с надежда за финансова помощ.
Нека всички заедно помогнем на Иванка!
Банка ДСК
BG75STSA93000010417316
BIC STSABGSF
оценени от членовете на
журито, които ни връчиха и
Голямата награда за Творчески постижения и комплексно
представяне на солистите и
групите, а Елица и ВГ "Щурчета" бяха едни от малкото,
които участваха на грандиозния гала концерт - сподели
ръководителят на групата
Антония Камбурова. - Сърдечно благодарим на всички

дарители, които помогнаха
участието в този прекрасен
фестивал да стане реалност
- Нело Дълбоков, ЗК "Хр.
Ботев"-Тутракан, нотариус
Моника Койчева, нотариус
Анелия Раева, Десислав Леков, Людмил Спасов, "Рибна
борса"-Тутракан, "Петрова
Консулт", Николай Николов "Едрина", Георги Пенев и др."

Е

В Тутраканската епопея
силно впечатлявал със своята храброст. Ротмистър
Ценович е бил от девети
конен полк на българската армия през Първата
световна война. Загинал е
при кавалерийска атака в
сражение в боя при Силистренското село Попина,
на брега на река Дунав на
6 септември 1916 година.

Българският офицер е ескадронен командир и е загинал
на 38 години. Силистренското село Ценович носи
неговото име.
Той е бил един от съвестните и всеотдайни офицери. Ротмистър Александър
Ценович е посмъртно е
произведен в чин майор и
награден с военен орден за
храброст, за бойни отличия и заслуги във войната.
Героят от Тутраканската
епопея, който има достой-

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

“ТГ”

Героят от Тутраканската епопея ротмистър
Александър Ценович е живял в Исперих

дин от героите на
Тутраканската епопея
ротмистър Александър Ценович е живял в Исперих. Роден е в Букурещ на 30
август 1878 година. Той е
впечатлявал исперихчани с
внушителния си представителен вид. Носел е военна
униформа. В лудогорския
град е живял в къщата на
баба Дина.

28.08-3.09.2019 г.

но място в нашата
историческа памет е
пожелал, ако бъде убит
във войната да бъде погребан в Исперих. Така
и става. Погребан е с
почести в тогавашното исперихско гробище
в западната част на
града. Там, където е
живял на улица „Христо
Ботев” е поставена
паметна плоча на героя от Тутраканската
епопея. Името му е
изписано и на паметна
плоча на мемориала
край Тутракан.
В деня, в който загива
ротмистър Ценович исперихчани поднасят всяка
година цветя пред паметната му плоча в Исперих. Тя
се посещава от членове на
Общинската организация
на съюза на офицерите и
сержантите от запаса и
резерва, които изразяват
своята искрена признателност към него.
Ангел НИКОЛОВ,
гр. Исперих

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

За записване:

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

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

Европейски казан със съвременна
система за изваряване на ракия
в село Суходол!
За контакти: 0886 721 902
Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

29 август - Валентин ПРОДАНОВ, Ст.спец., Община
Главиница
31 август - Марияна ГЕОРГИЕВА, Мл.експерт "Управление на проекти", Община Тутракан
1 септември - Силвия БОЯДЖИЕВА, Аниматор, Община Тутракан
2 септември - Доротея БАЛЬОВСКА, Ръководител на

ОЦИД, Община Тутракан
2 септември - Валентина ХРИСТОВА, Гл.експерт "Регионално развитие", Община Тутракан
2 септември - Веселина ИВАНОВА, ФГ "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 септември - Славена БАЛКАНСКА, Школа по китара,
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