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Уважаеми съграждани,
Благодаря на всички Вас за
подкрепата, която получаваме, за да вдъхваме заедно
нова сила в родния ни град!
Нека продължим да бъдем
достойни синове и дъщери
на тези, които преди стотици години са положили
тук първия камък и са
създали град, завещали
са ни традиции, които да
пазим и почитаме!
Бъдете здрави,
щастливи и вдъхновени!

Честит празник, тутраканци!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

18 - 24 септември 2019 г.
Уважаеми жители на Тутракан,
Нека да пазим,
развиваме и да градим
името и авторитета на
Тутракан, за да сме още
по-щастливи и
горди с него.
Пожелавам на всеки
тутраканец здраве,
повече поводи за
оптимизъм и да направим града желано място,
в което да се раждат и
живеят децата ни!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

На 21 септември

Тържествена сесия, надиграване
и концерт на Володя Стоянов
за Празника на Тутракан
21 септември е обявен за
Празник на Тутракан с решение на Общинския съвет
от 1993 година. Поводът е,
че на този ден през 1940
година българската армия
влиза в него и на практика

той е първият освободен
български град след подписването на Крайовската
спогодба, с която България
си връща Южна Добруджа.
Всяка година Празникът
събира тутраканци от бли-

зо и далеч в родния град заедно да го отбележат и си
спомнят хубави моменти.
Традиционен организатор
на честването е Община
Тутракан, а в празничната
програма са включени кул-

турни и спортни събития.
В 10:00 часа на амфитеатралната сцена в Крайдунавския парк ще започне
надиграването на Клубовете за народни танци "Добна стр. 2

Разпределени са местата в СИК
между партиите и коалициите
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 17 септември в
заседателната зала
на общинската администрация в Тутракан
се проведе консултация
на кмета на общината
д-р Димитър Стефанов с
упълномощени представители на политически
партии и коалиции за разпределение на местата в
Секционните избирателни комисии (СИК) за предстоящите местни избори.
За час време те се споразумяха за конкретното
разпределение на броя на
членовете и ръководния
състав на СИК за всяка
партия.
Секциите в община
Тутракан са 27 с възможност да се увеличат
с Подвижна секция, ако
в законовия срок бъдат
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На 21 септември

НОВИНИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ С ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА
ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН
Областният управител Ивелин Статев
поздрави всички ученици и учители в област
Силистра за първия учебен ден. В Поздравителният адрес се казва: "Поздравявам Ви
най-сърдечно с началото на новата учебна
2019-2020 година. Лятната ваканция е в историята и в спомените, а заедно с есента
започват учебните занятия, притесненията,
свързани с трудни уроци, и радостите при
постигнати резултати в учебния процес. На
преподавателите желая търпение, професионализъм и добронамереност в общуването с
всеки свой възпитаник.
На добър час на първокласниците, на които предстои дълъг поход из лабиринтите
на знанието. Ползотворна година желая на
зрелостниците, на които им предстои важен и отговорен избор за следващия етап
от живота. Желая успех на всички, които ще
усвояват преподавания материал с разум и
прагматизъм, гарантиращ им сполука в бъдещето."
КРИМИНАЛЕ
26-годишен управлявал мотопед, нерегистриран по надлежния ред. Той бил засечен
от полицейски служители вчера в село Искра.
По случая е започнато бързо производство.
Пожар в сухи треви са загасили огнеборци
на 10 септември. Произшествието е станало
край село Търновци. Няма материални щети.
50 дка резене изгорели при пожар в района
на село Цар Самуил на 11 септември. Огънят
тръгнал около 18:30 часа от запалено царевично стърнище и се прехвърлил върху блока с
посевите. Екип на РСПБЗН-Тутракан потушил
пожара, спасен е кайсиев масив в съседство.
Четиридесет и пет са произшествията,
ликвидирани от служители на РДПБЗН-Силистра в периода 13-16 септември. Основно
това са пожари в сухи треви и стърнища, при
които не са нанесени материални щети след
намесата на огнеборците. Спасени са къщи в
село Добротица, село Бабук, село Калипетрово и село Черногор, кайсиев масив и широколистна гора край село Искра, орехов масив и
фургон край село Алеково, широколистна гора
край село Раздел, орехова градина край село
Брадвари, гори край село Златоклас и село
Давидово, товарен автомобил, превозващ
дърва за огрев, край Тутракан, кайсиев масив
до село Нова Черна, гора, сграда и пчелин
край Тутракан.
Пожар в сухи треви се прехвърлил в съседна градина и унищожил 8 дка кайсиеви и
още толкова орехови насаждения между селата Любен и Йорданово на 15 септември. На
сигнала за произшествието, получен в 17:32
часа, се отзовал екип на РСПБЗН-Дулово и
потушил огъня, спасявайки 2 дка кайсиеви и
12 дка орехови дървета.
50 дка лозя край Тутракан са спасили
местните огнеборци, след като загасили
пожар, възникнал в масива на 13 септември
около 12:25 часа. Причината за пожара, при
който са унищожени 3 дка лозе, е човешка
небрежност.
Пожар, възникнал първоначално в сухи треви, унищожил 30 дка иглолистна гора и 150
пчелни кошера край Тутракан. Произшествието е станало на 13 септември около 13:50
часа поради небрежна работа с огън. Два
противопожарни екипа участвали в гасенето
и успели да спасят 10 дка от гората и 150
пчелни кошера.
Небрежна работа с огън довела до пожар,
при който изгорял фургон до село Зафирово.
Пожарът, който възникнал на 13 септември
около 18:15 часа, бил потушен от екип на
Противопожарен участък-Главиница. Спасени
са 2 тежкотоварни автомобила.
51-годишен е засечен да шофира след употреба на алкохол. На 17 септември около
00:15 часа по ул. „Силистра“ в Тутракан той
бил зад волана на лек автомобил „Ланчия“,
когато полицейски служители го спрели и
с дрегер установили, че той шофира с 2.45
промила алкохолно съдържание. Мъжът отказал да даде кръвна проба и е задържан за
срок до 24 часа. По случая е образувано бързо
производство.
Лозов масив край Тутракан и две къщи в
село Зарица са спасени от опожаряване на 16
септември. Те били застрашени от горящи
в близост сухи треви и стърнища, но след
намесата на огнеборците до щети не се е
стигнало.

Тържествена сесия, надиграване
и концерт на Володя Стоянов
за Празника на Тутракан
от стр. 1 Тутракан и общината" и
други отличия. Очаква се
руджа 2019".
От 11:30 часа Общин- празникът да бъде уважен
ският съвет ще проведе от народни представители,
тържествено заседание, министри, областен упрана което ще бъдат обявени вител, кметове на общини
удостоените със звание и др.
Вечерта от 18:00 часа на
"Почетен гражданин на
откритата сцена в парк

"Христо Ботев" е началото на концерта на Володя
Стоянов - Войводата и на
изпълнители от ОЦИД.
Спортната част от програмата ще стартира с
двудневен турнир по волейбол на 24 и 25 септември и
ще продължи с турнир по

футбол на 26 и 27 септември. И двете състезания ще
се проведат на стадиона в
СУ "Христо Ботев".
И още едно спортно състезание е предвидено турнир по стрийтбол - на
28 септември на игрището
в Крайдунавския парк. “ТГ”

Заседание на Общински съвет-Тутракан
Р
едовно заседание на
Общински съвет-Тутракан е свикано на 19
септември. То е последното
работно за този мандат, а
в краткия му дневен ред са
включени за разглеждане

четири докладни записки.
Най-напред ще бъде разгледано предложението за
удостояване със звание
„Почетен гражданин на гр.
Тутракан и общината“ по
повод предстоящия Празник

на крайдунавския град на 21
септември.
На вниманието на съветниците ще е докладна
записка за актуализиране
на Поименния списък за разпределение на плана за ка-

питаловите разходи за 2019
г., както и разпоредителни
сделки с имоти - общинска
собственост.
Началото на заседанието
е от 9:00 ч.
“ТГ”

Разпределени са местата в СИК
между партиите и коалициите
от стр. 1
подадени заявления от
граждани.
Общият брой на членовете на СИК, включително и ръководни,
е 207.
Разпределението по
партии и коалиции е
следното:
ПП ГЕРБ - 66 членове,
от тях 27 ръководни,
ПП БСП - 56 членове,
от тях 27 ръководни,
"Обединени патриоти"
- 27 членове, от тях 11
ръководни,
ПП ДПС - 27 членове,
от тях 11 ръководни,
ПП "Воля" - 27 членове
- от тях 5 ръководни,
"Демократична България" - 4 членове.
Конкретните имена
на членовете на СИК
партиите и коалициите трябва подадат в
Община Тутракан до 20
септември.

До изтичане на законовия срок за регистрация за участие в
изборите за кметове
и общински съветници
на 27 октомври, в Общинската избирателна
комисия-Тутракан са
регистрирани следните
партии, коалиции и инициативни комитети:
- Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за
кмет на Община Тутракан
- ПП ГЕРБ за участие
в изборите за кмет на
община, общински съветници и кметове на
кметства: с. Белица, с.
Шуменци, с. Преславци,
с. Нова Черна, с. Търновци, с. Старо село
- ПП ДПС за участие
в изборите за кмет
на община, общински
съветници и кмет на
кметства: с. Нова Черна, с. Преславци, с. Тър-

новци, с. Цар Самуил, с.
Шуменци
- КП „БСП за България“ за участие в изборите за кмет на община, общински съветници
и кметове на на кметства: с. Белица, с. Нова
Черна, с. Преславци, с.
Шуменци.
- ПП СДС за участие
в изборите за общински
съветници и за кмет на
кметство с. Старо село
- ПП „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет
на община, общински
съветници и за кметове
на кметства: с. Белица,
с. Нова Черна, с. Преславци, с. Старо село, с.
Шуменци, с. Цар Самуил,
с. Търновци
- ПП „Подем“ за участие в изборите за кмет
на община
- Местна коалиция
Движение ЗАЕДНО за
промяна за участие в
изборите за кмет на

община, общински съветници и за кметове
на кметства: с. Старо
село, с. Белица, с. Шуменци, с. Нова Черна, с.
Цар Самуил, с. Търновци,
с. Преславци
- ПП „Национален
фронт за спасение на
България“ за участие в
изборите за общински
съветници
- Местна коалиция
„АЛТЕРНАТИВАТА НА
ГРАЖДАНИТЕ“ (КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „ВМРОБЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, ПП
„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“,
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“) за участие
в изборите за кмет на
община, кметове на
кметства: с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с.
Белица, с. Старо село, с.
Шуменци, с. Преславци,
с. Търновци и общински
съветници.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 16 септември 2019 г.
2 монтажници, електрооборудване, няма изискване за
заемане, двусменен режим на работа;
1 заварчик, средно образование, обекти на работа в
страната;
6 работници, сглобяване на детайли, основно образование, обекти на работа в страната;
1 библиотекар, висше образование, библиотечно –
информационни науки и архивистика;
4 шивачки, без образование, желателно е предишен
опит
4 оператори производствена линия, за лица с ТЕЛК
средно обр. - техник, механик, ел.техник анг. 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 лекар, висше образование, специалност-медицина
2 продавачи - основно образование/ двусменен режим
на работа
1 старши учител, начален етап на основното образование - висше / предучилищна педагогика
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 букмейкър – без изискване за образование
1 технически секретар - средно образование
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.

регион
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Да изчистим България заедно!
Тутракан
тази година мнозина
тутраканци, както и
хората от населените
места на общината, се включиха в кампанията на bTV "Да
изчистим България заедно".
Осем бяха определените
предварително райони за
почистване в гр.Тутракан. До
редакционното приключване
на броя, еколозите от общинската администрация нямаха
точна информация колко тона
боклук е събран и превозен до
депото в Русе.
В съботния 14 септември,
в най-посещавания в гра-

И

почистването на южната част
на парка. Те събираха натрупалото се огромно количество
начупени клонки и паднали
листа, които с месеци никой
не бе почиствал. Поляха и
алеите с цветя - също непоглеждани от дълго време.
Да, те нямаха чували за отпадъците, а купчините смет
останаха в парка с надеждата, че ще бъдат прибрани
от работещите точно тази
дейност - наети по програми
за временна заетост или от
"БКС". И се налага отново да
повторя - до редакционното
приключване на броя, боклукът си стоеше все там, паркът

Васка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

Разочарование
Почистихме България! Ха-ха!
Елате, вижте ни сега както сме били
картинката е същата.
жени (на сн. горе) са Васка
Николова, Иванка Неделчева и Димитрица Георгиева.
А Васка Николова изпрати
до редакцията и стих, сътворяването, на който е бил
предизвикан от действията
на млади хора.

Ситово
252 са доброволците в
кампанията "Да почистим
България заедно" в община
Ситово, информираха от
общинската администрация.
Едно съоръжение е възстановено и ремонтирано.
Почистени са четири нерегламентирани сметища,
а до депото в Силистра
са превозени 10, 040 тона
Доброволците-участници в кампанията от Общинска администрация Ситово
отпадъци.
ще направят картинката все
Освен с почистване в
да парк - "Христо Ботев", е обсипан с нови окапали лис- по-лоша.
Ситово
са засадили и 200
три жени - фенки на каузата та и предстоящите дъждове
Прочее, трите работливи
броя фиданки.
"Чистота", бяха се заели с

От млади майки със деца,
със фаса под носа,
хич не гледат де са, що...
Фаса си го хвърлят
на същото место.
Но, не, приятели, не в сметта
за тази цел.
В цветята, що пък не,
акълът им не стига,
просто са за никъде.
В Европа с тези млади хора,
Боже, накъде?
Вразуми ги ти отгоре
и ги напъти.
Ако не си ти, о, Господи всевишен
никой нас не ще ни спаси.
Затуй към вас отправям аз
молба старешка:
Млади хора, вразумете се,
така за пример вий бъдете
на вашите деца.

баба Васка

Близо 30% по-малко престъпления през август в област Силистра
28.57% е намалял броят на регистрираните
престъпления в ОДМВР-Силистра през
месец август 2019 г.
в сравнение със същия
период на предходната
година. Докато през
изминалия месец т.г.
са регистрирани 80
престъпления (74 криминални и 6 икономически), то през същия
месец на 2018 г. престъпленията са били
112 (94 криминални и 18
икономически). Това бе
отчетено пред журналисти на редовния месечен брифинг, в който
участваха старши комисар Мартин Недялков - впд директор
на ОДМВР-Силистра,
комисар Димо Василев началник на отдел „Охранителна полиция“, и главен
инспектор Пешо Петров
- началник на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в
областната дирекция.
Направеният анализ и
оценка на криминогенната
среда показват относителна стабилност и устойчивост, посочи главен инспектор Петров, и представи
данните от полицейската
статистика. От 1 януари
до края на месец август
2019 г. на територията,
обслужвана от ОДМВР-Силистра, са регистрирани
677 престъпления, от които
598 криминални, а 79 икономически, докато през същия
период на 2018 г. броят
на регистрираните прес-

С

14 септември 2019 г. - Доброволческа инициатива
"Да изчистим България заедно"
Група от доброволци от с.Попина, община Ситово се
включиха в кампанията. Бяха изчистени прилежащи към
центъра на селото площадка и тротоари.

тъпления е бил 689 – 582
по линия на криминалната
престъпност и 107 – по
икономическа, т.е. налице е
спад с 1.74%. Коефициентът
на престъпност е намалял с
11 престъпления на 100 000
души население, достигайки
619.56 през настоящия период (630.54 през предходния).
През месец август 2019 г.
в областта няма регистрирани убийства, грабежи и
палежи, кражбите са 13,
престъпленията, свързани
с наркотици – 2, регистрирана е и 1 измама.
Същевременно продължава работата на мобилните
екипи в малките и отдалечените селища в област
Силистра, посочи главен
инспектор Петров. По думите му, резултатите от
проведените 48 срещи в 26
населени места през месец

август показват, че обстановката в региона е спокойна. Няма данни за тежки
престъпления и нарушения
на реда. Получени са 5 сигнала, основно за нарушения
на Закона за движение по
пътищата.
Тридесет и две пътнотранспортни произшествия, от които 10 тежки, са
възникнали през месец август 2019 г. в Силистренска
област, съобщи началникът
на отдел „Охранителна
полиция“ комисар Димо
Василев. Загинали са 4 и са
пострадали 11 граждани.
За сравнение, през същия
месец на 2018 г. автопроизшествията са били 28,
11 от които тежки, с 2
жертви и 13 пострадали.
Въпреки активната контролна дейност, в резултат на която само през

месец август
са съставени
3000 акта и
фиша – 1875
от които за
нарушения на
скоростните
режими, шофирането с
несъобразена
скорост остава основна причина за
пътнотранспортните произшествия в
областта, отчете комисар
Василев и призова водачите
към повишено
внимание, самоконтрол и
дисциплина на
пътя.
От началото на седмицата до 22 септември на
територията на България,
както и във всички страни
– членки на Европейската мрежа на службите на
Пътна полиция – TISPOL,
се провежда операция за
незаконосъобразно използване на мобилни телефони
от водачите на моторни
превозни средства, съобщи
още комисар Василев. Съгласно Закона за движение
по пътищата, на водачите
е забранено да използват
мобилни телефони по време на движение, освен чрез
устройство, позволяващо
това да става без участието на ръцете. Санкцията за
подобно нарушение е глоба
от 50 лева и отнемане на
6 контролни точки, уточни
той.

култура
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Ние помним…

се твърди, че оказа голям
патриотичен заряд върху
публиката. Емоционален,

Напук на петък 13-ти
литературна вечер посветена на
103-та годишнина на Тутраканската
епопея! Свои произведения четоха
Румяна Капинчева, Иванка Морарова, Аленка Георгиева, Георги
Генчев и Маргарита Черникова.
За своето творчество разказаха
Анастасия Якова и Николинка
Вълкова. Дано не съм пропуснал
някого, но лично на мен, а надявам
се и на участниците, направи силно
впечатление желанието на моя
приятел от детските игри Михаил
Слободанов да участва, макар и
огато преди няколко дни,
Моят град ни посрещна с Ме- задочно, поради здравословни
сутринта на тази дата по- мориала край Шуменци, където проблеми. Е, получи се! Прочетох
теглих от Русе с още чети- преди 103 години и седем дни беше две негови миниатюри-притчи,
рима приятели, малко боязливо си
мислех за лошата й слава. Моряците, колкото и здравомислещи да са,
все пак са и малко суеверни. А тези
четиримата бяха: Александрина
Шаханова, Живодар Душков, Йордан Йорданов и моя милост - все
хора на писаното слово, с повече
или по-малко издадени книги зад
гърба си. Наш „домакин“ по пътя
беше капитан Керчо Абрашев - капитан на кораба „Русчук“ и голям
приятел на русенската културна
общественост, на чийто кораб
са протекли не малко събития
от тези „за душата“. Но този път
пътуваше с колата си. Отивахме отшумяла паметната Тутраканска които, надявам се, „хванаха“ аув родния ми Тутракан, за да се епопея, на която бяхме посветили и диторията.
Разбира се, отсрамихме се и ние
като гости.
Получи се хубава среща и макар
че „нищо ново под слънцето“ - в недалечното минало ежегодно имаше
„десанти“ на мастити членове на
Съюза на писателите, този път
имаше нещо по-различно. Тогава
идваха творци натежали от издадени книги, от преводи на чужди езици, те четяха свои произведения,
ние четяхме техни произведения,
задаваха се предимно проверени
въпроси. Обзалагам се обаче, че
много често в аудиториите имаше
хора, които биха желали да прочетат нещо свое и да получат поне
едно окуражително намигване от
срещнем с братя и посестрими скромното си начинание. Посрещна боговете на литературния Олимп.
по перо от Литературния клуб ни и с вкусната рибена чорба на г-н Такава беше мечтата ми някога, и
„Бленика“. Когато преди няколко Тросков, с музеите на рибарския и се радвам, че на склона на годините
месеца опитахме да реанимираме лодкарския поминък на Тутракан. си успях да я осъществя в родния
тази малка литературна общност, Драги съграждани, бъдете уверени, си град. Получи се честен разговор,
съществувала и преди, споменах че в наше лице и особено в лицето в който всеки излагаше мнението
на съучредителите, че мога да на капитан Абрашев тутраканската си в художествено слово и всеки
организирам подобна среща. А туристическа дестинация спечели сверяваше часовника си по другия.
Благодаря и на Управата на накогато благодарение на усилията верни приятели. А, уверявам ви,
на шепичка ентусиасти излезе един капитан на туристически шето Читалище, което в миналото
отваряше очите ми към света. Те
литературният алманах „Тутракан“, кораб може доста неща.
окончателно се убедих, че в родния
„Радините вълнения“ настъпиха успяха „зад кадър“ да направят
ми град има хора, които искат да в 17:00 часа, когато започнахме така, че всички участници да се
кажат на своите приятели нещо да очакваме посетителите. Честно чувстват удобно и разковано в приповече от битовизмите, които казано, надявахме се, посетителите ятелска обстановка. Благодарим и
люлеят човека от люлката до… да са повече. Но в крайна сметка се на Николинка Вълкова за цветята,
сещате се. Тогава окончателно се оказа, че тези, които дойдоха имаха които освежаваха обратния ни път
зарекох, тази среща непременно какво да кажат. И го казаха! И аз към Русе.
Адриан ВАСИЛЕВ
да се състои.
им благодаря - получи се истинска

К

а 12 септември в
Тутракан се представиха епизоди от
филма „Помни войната
1915-1918 г.“, „Леринската операция и Каймакчалан“ и „Тутраканската
епопея“ - трети и четвърти епизод на филма.
Екипът, представи първите епизоди, посетени
на влизането на България в Първата световна
война.
Филмът е продукция на
Военния телевизионен
канал и смело може да

Н

Мария ЦВЕТКОВА, сценарист и режисьор на
филма:
"За мен е чест, че след
прожекцията на филма “Тутраканската епопея” бях удостоена от кмета на Тутракан
д-р Димитър Стефанов с
паметна значка - Тутраканска епопея, емитирана по
случай 100-годишнината от
епичната битка през Първата
световна война, издадена
по поръчка на Исторически
музей - Тутракан. Отличителният знак е лимитирана
серия само от 100 броя и е
прототип на оригиналната
значка, издадена през 1921
г. във Виенския монетен
двор по повод 5-годишнината от битката при Тутракан.

Първият награден с нея е
командвалият Трета българска армия на Добруджанския
фронт ген. Стефан Тошев.
Благодаря за признанието
на кмета, на директора на
ИМ - Тутракан Петър Бойчев и на историка Радослав
Симеонов! Признанието е за
работата на целия екип на
документалната поредица
"Помни войната 1915 - 1918".
Благодаря за положения
труд на екипа на документалната поредица „Помни войната 1915-1918“ и участниците в епизодите! Публиката в
Тутракан нарече „шедьовър“
нашия филм „Тутраканската
епопея“ и го определи като
изключително въздействащ
и силно емоционален."

научен, документален,
исторически, какъвто
и епитет да поставим,
факт е, че той ни накара
да се гордеем с историческото си минало и
личностите, променили
историята.
„Помни войната“ ни
припомни, че ние, българите, сме потомци на
славен народ, на люде,
който с гордост са умирали за родината, за брата, за семейството… за
които честта е по-важна
от живота.
Сценаристи на епизода,
посветен на Тутраканската епопея, са Мария
Цветкова и Радослав
Симеонов. Научни консултанти са Петър Бойчев
- директор на Историческия музей в Тутракан и
Радослав Симеонов - главен експерт в дирекция
„Социална политика и военно-патриотично възпитание“ в Министерство
на отбраната.
Благодарим на Вас,
който създадохте филма, пренесохте ни преди столетие на бойното поле, съпреживяхме
трудностите, болката и
радостта на войници и
офицери.
Ние помним и ще разказваме, защото благодарение на тези, които
пожертваха живота си я
има България.
Историческият музей и
Община Тутракан получиха копие от първи, втори
и трети епизод на филма.
Даниела ИВАНОВА,
Уредник,
Исторически музейТутракан

18-24.09.2019 г.

Кметът на община Ситово Сезгин Алиибрям поздрави
учениците от ПГСС и ОУ "Георги С. Раковски" с началото на
учебната година, като им пожела да са винаги
ученолюбиви и успешни.

образование
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Ден първи в училище
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напред към с. Нова Черна и
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий".
Д-р Димитър Стефанов се

Калина ГРЪНЧАРОВА
слънчевия 16 септември във всички училища на територията на
община Тутракан бе открита
новата учебна година.
Първокласниците трепетно
оглеждаха новата обстановка
и съучениците си, а за приключилата вече ваканция ги
говореха по-големите батковци и какички.
В СУ "Христо Ботев" - найголямото общинско училище,
ученици, учители и присъстващи бяха поздравени от директора Диана Станкова, след
нея да бъдат добри ученици,
да помнят своето училище и
своя град им пожела кметът

В

вписа по свой начин в предварителния училищен сценарий,
като пристигайки подари лично на всеки първолак "Книга
на първокласника", след което ги поздрави. Директорът
на училището Маргарита

д-р Димитър Стефанов. Прочее, той подари на всички
първокласници "Книга на първокласника", а на училищата копие от документалния филм
"Тутраканската епопея", чиято

бяха и любопитните да влязат
в класните стаи на началния
етап, за да видят колко са
красиви те след приключване
на първия етап на проекта "Аз
обичам моето училище".
Училището се включи и в
Владева благодари на общинския кмет и на неговия екип за
помощта, която са оказвали
през годините.
И така стигаме до четвър-

премиера се състоя скоро
в Тутракан. Поздравление
отправи и председателят на
ОбС-Тутракан Данаил Николов.
Поредното дарение от почетния гражданин на Тутракан
- проф.д-р Иван Гаврилов,
получи това училище - портрет на Христо Ботев, който
им поднесоха уредниците от
Историческия музей Даниела
Иванова и Величко Атанасов.
Дворът на СУ "Йордан Йовков" бе изпълнен с глъч, много

кампанията "Без цветя в първия учебен ден", като средствата са за осъществяване
на втория етап на проекта,
който преобразява тотално
училището.
Своите поздравления тук
поднесоха директорът на училището Анелия Калдарева,
кметът д-р Димитър Стефанов и председателят на ОбСТутракан Данаил Николов.
В селата на община Тутракан функционират две основни училища. Продължаваме

тото общинско училище - ОУ
"Стефан Караджа" в с. Цар
Самуил. То е най-малкото
училище, но педагогическият
колектив, учениците, родителите и цялото население са
винаги заедно. Класните стаи
на това училище са перфектни във всяко отношение - с
рисуваните творби по стените
на стаите и коридорите - дело
на самите учители, те будят
възхищение у всеки. И надежда - през следващите години
децата да са повече.
Тази година първокласничките са две и те специално
бяха поздравени от кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов.
Поздравления отправиха
също директорът на учебното
заведение Нуршен Халил,
кметът на селото Мехмед
Юмер, председателят на
ОбС-Тутракан Данаил Николов, общинският съветник

ФТФ "Дунавска младост" с ръководител Елена Атанасова при НЧ "Н.Й.Вапцаров"-Тутракан
се завърна от едноседмично турне в Гърция, при което читалищният състав обра овациите на публика и участници с изпълнения на танци от различни етнографски области.
Танцьорите се представиха безапелационно на сцената на международния фестивал "Музика и море" в Паралия Катерини и Олимпик Бийч.

Нехат Кантаров и дългогодишният директор на школото г-н Пенев, след което
те разгледаха и обновените
класни стаи.
При откриването на новата

учебна година в училищата
участваха още зам.-кметът
Петя Князова-Василева, директорът на дирекция "Хуманитарни дейности" Стефка Станкова, секретарят на
МКБППМН Дора Ангелова,
мл.експерт "Младежки дей-

ности и спорт" Васил Дойнов,
Недка Русева - директор на
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Силистра,
общинските съветници Сезен
Поси и Ангел Димитров.

Новата учебна година тържествено бе открита и в СУ "Васил Левски" в гр.Главиница, а
първокласниците прекрачиха за първи път прага на родното училище.

общество
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Открит е нов Български
културно-просветен център
"Джон Атанасов" в
таврийското село Мариновка
година. Две години дружеството съвместно с
родителите прави ремонт
на помещението и в края
на краища успяхме да отремонтираме . Честита нова
учебна година! От името на
децата и родителите благодарим на Министерството
на образование и наука на

18-24.09.2019 г.

Забавна астрология
Още10 характерни
черти на зодия Дева
1. Ако има нещо, което истински би вбесило Девата, то
това е да бъде критикувана
и съдена.
2. Въпреки многото си положителни черти, понякога
може да бъде доста коварна.
3. Родените под знака на
зодия Дева са любопитни,
обичат да се развиват, да
постигат успехи и да се хвалят с тях.
4. Въпреки понякога да
изглежда студена като отношение, девата просто показва своята защитна страна.
Нейната предпазливост я

кара добре да проучва хората, които допуска до себе си.
5. Девата е добре организирана и винаги се стреми
да води подреден начин на
живот, от работата до финансите и любовта.
6. Изчисляване, пресмятане, премисляне... Девата
рядко би взела необмислено
решение.
7. Скромността на Девата е
похвална. Понякога дори й е
трудно да не се изчерви, ако
някой й направи комплимент
или даде положителна оценка за работата й.

8. Едни от най-големите
работохолици в зодиака са
родените под знака на зодията. Работят усилено, за да
могат да си осигурят едно
по-добро бъдеще.
9. Ако търсите докрай лоялен приятел, то ще го намерите в лицето на Девата.
10. И не на последно място, родените под знака на зодия Дева са добри кулинари.
Обичат да готвят за любимите си хора, но не забравяйте
да им направите комплимент
за усилията.

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

СЪОБЩЕНИЕ
а 15 септември 2019
г., Приморското районно българско културно-просветно дружество в Таврия, Запорожска
област откри в село Мариновка своя Български
културно-просветен център "Джон Атанасов". Това
е пети център, който е
създаден в Приморски район. Досега дружеството
откри такива центрове в
селата Гюневка, Преслав,

Н

Коларовка, Вячеславка. Към
тези центрове работят
неделни училища за децата
и още - има групи,колективи
от възрастни хора, които
изучават литературен български език, литература,
история, култура т.е това
е българска къща, в която
може да дойде, който пожелае.
не, мебел, компютри).
Откриването на българ- България за финансирането
Стефан НАМЛИЕВ,
на
учебно-възпитателния
ския център съвпадна с
Таврия
началото на новата учебна процес (учебници, оборудва-

Нови книги

ТОЗИ ТЪРПЕЛИВ ЛАБИРИНТ ОТ ЛИНИИ

о случай 120-годишнината от рождението
на Хорхе Луис Борхес,
един от най-мощните гласове
в литературата на XX век,
„Колибри” предлага на читателите избрани негови творби
в проза и стих. Сборникът
„Този търпелив лабиринт от
линии” е изящно библиофилско издание в превод на Анна
Златкова. Художественото
оформление е дело на Кирил
Златков.
Един човек си поставя задачата да нарисува света. С
течение на времето изпълва
пространството с образи на
земи, царства, планини, заливи, кораби, острови, риби,
жилища, сечива, звезди, коне
и хора. Малко преди смъртта
си открива, че този търпелив
лабиринт от линии чертае
образа на лицето му.
„Този търпелив лабиринт
от линии“ (подбор и превод:
Анна Златкова; стр. 144,
цена: 19 лв.) и вече издадените у нас сборници с есета
и разкази на ненадминатия

П

майстор на кратка проза щите звуци на някоя китара”,
се нареждат сред най- признава един от гениите на
значимите страници в световната литература.
световната литература.
Борхес казва, че кни"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
гата е нещо повече от
словесна структура или
Разписание
поредица от словесни
на
автобусите
от
градска и общинска пътна мрежа
структури; тя е и диалогът, който завързва със
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
своя читател, и интона11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
цията, която придава на
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
гласа му, и изменчивите
10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 19:30 ч.
и трайни образи, които
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
оставя в паметта му. А
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
този диалог е безкраен.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30, 19:00 ч.
„Няма друг рай освен
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15, 19:30 ч.
изгубения”, заключава Борхес
№2 - 17:05
в една от миниатюрите, намеЗа Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя - 16:00 ч.
рили място в „Този търпелив
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан до с. Цар Салабиринт от линии”. Но ако
муил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
някога сте си представяли
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
рая като библиотека, той не
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
е изгубен, повярвайте, и това
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости" до с. Бреница издание му принадлежи.
6:30, 10:00 и 17:15 ч.
Хорхе Луис Борхес е аржен№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
тински писател, есеист, поет
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.
и преводач, смятан за един
Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
от най-величавите творци
на XX век и родоначалник на
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота и неделя), 11:40,
магическия реализъм в лати13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
ноамериканската литература.
За Русе - 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30,
Неговите „измислици” и есета
12:30,13:40, 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
ловко съчетават поезия и фиЗа Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
лософия, въвеждат читателя
Варна
в неразгадаеми лабиринти,
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
въображаеми енциклопедии,
Добрич)
онтологични детективски
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
истории и научни коментари,
Добрич)
преобръщат всички предЗа София - 01:00, 01:20, 9:20 и 11:45
стави за възможностите на
Редовни автобусни линии, пътнически превози
прозата. „Аз съм обречен
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
да си остана Борхес, а не аз
За информация и резервации:
(ако изобщо съм някой), но
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
себе си откривам по-малко в
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
неговите книги, отколкото в
гише Варна - 0879558577
много други или в нестихва-

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с Решение №758 по
Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със
Заповед №РД-04-1401/12.09.2019 г. (публикувана на
сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.
egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ: обособено помещение с площ от 24,64 кв.м, находящо
се на първи етаж от двуетажна масивна сграда
„бивш Здравен дом”, цялата със ЗП-300,00 кв.м,
разположена в кв.25, УПИ-VI, пл. № 182 по плана
на с. Старо село, съгласно АОС №414/23.09.2008
г. с предназначение за предоставяне на услуги /
битови, фризьорски, шивашки и др./ за срок от 5
/пет/ години.
Начална месечна наемна цена – 21,49 лв. /Двадесет и един лева и четиридесет и девет стотинки/
без ДДС;
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет
процента) от обявената първоначална наемна цена
или сума в размер на 2,15 лв. /Два лева и петнадесет стотинки/
Депозитът за участие в търга в размер на
50,00 лв. /петдесет лева/, се внася в срок до
16:00 часа на 27.09.2019 г. по банкова сметка на
Община Тутракан, посочена в заповед №РД-041401/12.09.2019 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 13.09.2019 г. до 16:00
ч. на 27.09.2019 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-04-1401/12.09.2019 г.
Търгът ще се проведе на 30.09.2019 г. от 13:00
часа в заседателната зала на Община Тутракан,
ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще
се проведе на 07.10.2019 г. в заседателната зала
на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска
№31 при същите условия от 13:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
17:00 ч. на 27.09.2019 г. (в „Информационен
център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се отбелязва името
(фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел:
0866/60628 или на място в Община Тутракан
- стая №32.

хоби
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сМЯх
Стига сте плашили хората с края на света! Това
не е толкова страшно. Подобре изплашете всички
с края на Интернет и ще
видите какво е паника!
Той: - Истинският мъж
трябва поне веднъж в седмицата да не спи в дома си!
Тя: - Аха, за да може друг
истински мъж да има къде
да изкара нощта...

- Скъпи, дай пари за солариум.
Закуска в леглото, обяд в
- Май ти стига вече! По- леглото, вечеря в леглото
чнали са след теб скинари- - мислите си романтика...
те да се заглеждат!
друг път! Дископатия!
Бабата се обръща към
внучката си Линда:
- Винаги когато пожелаеш
хубава книжка, обръщай се
към мене!
Линда се замисля малко и
отговаря: - Бабо, измислих.
Много искам да ми подариш
твоята спестовна книжка!

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

СУДОКУ

Лети си самолета. Подпийнала мутра вика стюардесата, дава й пачка пари
и й шепне на ухо да помоли
пилота да направи имелман.
Стюардесата отива при
пилота и той с кеф прави
три пъти имелман. В това
време в тоалетната седи
един наркоман и си мисли:
"Здраво ме тресна! Чак по
врата се насрах!".
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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

Лекар казва на пациент:
- Не трябва да пиете,
- Слушай, Хейкки, ти защо
да пушите или да правите
секс с непозната, да игра- си с гола глава? Ще се
простудиш! 40 градуса под
ете карти...
- Да! И колко плати жена нулата е!
- Гледай сега, Пертти,
ми за това?..
един път седях пред къщаДвама се разминават в та с ушанка на главата,
тъмна улица и единия вади съседът ме повикал да пием
водка, пък аз не съм го и чул!
В пътнически самолет нож:
някъде по средата на поле- Стой! Имаш ли пари?
Според съновника (книга
та стюардесата съобщава:
Другият вади пищов:
за тълкуване на сънищата),
- Уважаеми пътници, моля
- Имам, защо?
седнете на местата си и
- Ами така, да ми разва- когато се сънуват лайна е
на пари. Представяш ли си,
закопчайте коланите!
лиш малко...
какво сънува Бил Гейтс!!!
Всички много притеснени
се подчиняват. Командирът
Двама финландци седят
Умрял един ловец. За
на самолета става от сво- пред селска къща. Навън е
наказание,
че е избивал жието място мърморейки:
страхотен студ. Единият
- Уф! Най-после тоалетна- мъж е с кожена шапка, дру- вотните, Бог го превърнал
в заек и го върнал обратно
та е свободна!
гият е гологлав.

на земята. Скоро заекът
се хванал в капан и дошъл
ловец да му вземе кожата.
- Моля ти се, пощади
ме - примолил се заекът с
човешки глас. - Може да не
повярваш, но и аз бях ловец
в предишния си живот...
Ловецът се захилил:
- Пък аз бях заек...
На сватба на волейболистка, след хвърляне на
букета, нейните приятелки
не го оставили 30 минути
да падне на земята.
На една народна мъдрост
се падат по сто народни
глупости.

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...

Демонстративно занятие на
тутраканските пожарникари
Н
а 12 септември
се проведе съвместно занятие
между Община Тутракан и РСПБЗН за
проиграване на плана
за действие на общината при пожари,
бедствия и аварии. В
занятието участва
екип от състава на
Районната служба в
Тутракан. Симулиран
бе пожар в котелното
помещение в сградата
на общинската адми-

нистрация.
Припомняме, че в периода от 9 до 13 септември се проведе
традиционната „Седмица на пожарната
безопасност”.
На 14 септември се
отбеляза
професионалния празник на служителите от Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ при Министерство на вътрешните работи.
“

18-24.09.2019 г.

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

ТГ”

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

ЛАБОРАТОРИЯ
* РАМУС*
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

Разградски драматичен театър гостува в Тутракан
с комедията "2 билета за Париж", с участието на Робин Кафалиев, Таня Кожихарова, Атанас Бончев и др.
На 3 октомври (четвъртък), от 18:30 часа, в залата
на Читалището
Билети: 6 лв. за възрастни и 5 лв. за ученици, пенсионери и самодейци на читалището.
Ако желаете запазено място, е необходимо да закупите билет предварително!

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

За записване:

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

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

19 септември - Нургюл ОСМАН, Нач.-отдел "Местни ракан
23 септември - Венета ВАСИЛЕВА, ТФ "Дунавска
данъци и такси", Община Главиница
19 септември - Стефани МАРИНОВА, Школа по китара, младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
24 септември - Георги ГОРАНОВ, ТФ "Дунавска млаНЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
20 септември - Вася КИРОВА, Ст.спец. "АФО", Кмет- дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
ство Сокол
21 септември - Празник на Тутракан
21 септември - Радослав СЛАВОВ, Шофьор, ДГС-Тут-

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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