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Петима са кандидатите за кмет на
община Тутракан, по трима са за
община Главиница и община Ситово
ракан. По реда на регистрацията им в ОИК, това са д-р
Димитър Стефанов - независим кандидат издигнат от
Инициативен комитет (при
проверка от ТЗ“ГРАО“ Силистра са установени 680 коректни
записа, с което е изпълнено
законовото изискване), ДанаПетима са кандидатите за ил Николов - от КП "БСП за
кметския стол на община Тут- България", Нехат Кантаров
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 24 септември изтече законовият срок за
регистрация в Общинските избирателни комисии
на кандидатите за кметове и
общински съветници.

Н

Тутракан

от ПП ДПС, Ирена Николова
Бонева - Вълчева - от Местна
коалиция "Движение ЗАЕДНО
за промяна" и Ивелин Русев от ПП ГЕРБ.
Кандидатски листи с общински съветници са регистрирали ПП ВОЛЯ, КП "БСП за
България", ПП ДПС, МК "Движение ЗАЕДНО за промяна",
ПП ГЕРБ, МК "Алтернативата

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на община Тутракан:

на гражданите" (ВМРО-Българско национално движение,
Български земеделски съюз и
Партия на зелените) и НФСБ.
Според броя на населението
на общината, Общинският съвет се състои от 17 съветници.
В 7 населени места ще се
избират кметове - Белица,
Нова Черна, Преславци, Стана стр. 2

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан:

Обичайте Тутракан,
Всички работихме за
обичайте родното място! каузата "Тутракан"!
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Ако преди 8 години
въпросът ми в първото
интервю за в. "Тутракански глас" към Вас е бил:
"Какво означава да си
кмет на община, когато
за пръв път пристъпваш
в кметския кабинет?»,
то сега - след 8 години
- въпросът ми е: Какво
означава да си кмет на
община след 8 години управление?
- Това, което мога да кажа
с една дума, е отговорност.
Защото, за да си кмет на
една община първо трябва
да обединяваш всички хора,
независимо от техните партийни пристрастия, етноси и
религии, да мислиш еднакво
за всички населени места в
общината, а не само за общинския център, и, разбира
на стр. 3

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Г-н Николов, Вие сте
председател на Общинския съвет през този мандат, но имате натрупан
опит и от предходния, в
който също бяхте председател на местния парламент две години. Какви
бяха тези години за Вас?
- Популярен е изразът
"пръв сред равни", точно
такъв бях и аз. Искам да
благодаря на съветниците,
че ми гласуваха доверие аз
да съм човекът, който ще
представлява институцията за цели 4 години. За мен
това беше успешен мандат.
Работихме конструктивно.
Слушал съм много коментари, че нашите сесии
минавали много бързо - без
дебати, без спорове. На
тези думи искам да отговона стр. 2

ВМРО подкрепи кандидатурата Красимир Узунов Поручика и
на д-р Димитър Стефанов за подполк. Борислав Калчовски
кмет на община Тутракан
са почетни граждани
а пресконференция в
Тутракан дадена от
народните представители от ВМРО Александър Сабанов и Искрен Веселинов официално бе обявена

Н

подкрепата на ВМРО за д-р
Димитър Стефанов като
кандидат за кмет на община Тутракан.
Д-р Димитър Стефанов е
издигнат от Инициативен

комитет с председател д-р
Любомир Бойчев.
"Във връзка с предстоящите на 27 октомври избори за
кметове и общински съветнина стр. 4

на Тутракан и общината

на стр. 5

регион
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Петима са кандидатите за кмет на
община Тутракан, по трима са за
община Главиница и община Ситово
от стр. 1 село има регистрация от СДС, а
за Белица - МК "Алтернативата
ро село, Търновци, Цар Самуил на гражданите".
и Шуменци. В останалите села,
ПП ГЕРБ е с кандидати за
след изборите ще бъдат назна- кметове на селата Нова Черна,
чени кметски наместници, тъй Белица, Шуменци, Преславци и
като са с население под 350 Търновци.
души с постоянен адрес.
От КП "БСП за България"
Кандидатите за кмет на
са регистрирали кандидати за
селата Белица, Нова Черна, община Главиница в предстоящите избори са трима. В
Преславци и Шуменци.
ПП ДПС регистрира канди- ОИК са регистрирани Неждет
дати за селата Търновци, Нова Джевдет от ПП ДПС, Соня ПеЧерна, Преславци, Цар Самуил ткова от КП "БСП за България"
и Хюсеин Хамди от ПП ГЕРБ.
и Шуменци.
Листи с кандидати за обКандидати за кметове на Старо село и Белица е регистри- щински съветници са рерала МК "Движение ЗАЕДНО гистрирали ПП ВОЛЯ, КП
за промяна", за кмет на Старо "БСП за България", ПП ДПС,
ПП „Движение 21“, ПП ГЕРБ

Главиница

и ПП ДОСТ.
В селата Богданци, Вълкан,
Дичево, Долно Ряхово, Зафирово, Звенимир, Зебил, Зарица, Калугерене, Коларово,
Листец, Ножарево, Падина,
Сокол, Стефан Караджа, Суходол и Черногор предстои
да бъдат избрани кметове,
а в селата Бащино, Косара,
Малък Преславец, Осен и
Подлес - назначени кметски
наместници.
За кмет на кметство с. Сокол в Общинска избирателна
комисия-Главиница е регистриран независим кандидат с
инициали Н. С. Ч., предложен
от Инициативен комитет.
ПП „Движение 21“ е с регис-

трация на кандидат за кмет
на с. Зарица, ПП "АБВ" - на с.
Зафирово, а Коалиция „Демократична България - Обединение" - на с.Зебил.
КП "БСП за България" ще
има кандидати за кметове
на селата Зафирово и Стефан Караджа, ПП ДОСТ - в
с.Стефан Караджа.
Най-голям брой кандидати
за кметове на кметства е
регистрирала ПП ДПС - за
селата Богданци, Вълкан,
Дичево, Долно Ряхово, Зарица, Зафирово, Звенимир,
Зебил, Калугерене, Коларово,
Листец, Ножарево, Падина,
Стефан Караджа, Суходол и
Черногор.

Ситово

Освен за кмет на община
Ситово, на предстоящите избори ще бъдат избрани и кметове на селата Босна, Гарван,
Добротица, Искра, Любен и
Попина. Кметски наместници
ще бъдат назначени в селата
Ирник, Нова Попина, Поляна,
Слатина и Ястребна.
За участие в трите вида
избори - за кмет на община,
общински съветници и кметове на кметства в Общинска
избирателна комисия-Ситово
са регистрирани ПП ГЕРБ,
ПП ДПС, Коалиция "БСП за
България" и ПП ВОЛЯ.
ПП ДПС регистрира Сезгин
Алиибрям за кандидат за кмет

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан:

НОВИНИ
ДО КРАЯ НА ОКТОМВРИ ФЕРМЕРИТЕ ДОКАЗВАТ
РЕАЛИЗИРАНОТО МЛЯКО И ЖИВОТНИ
От 7 до 31 октомври 2019 г. животновъдите, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2019 г., трябва
да докажат реализацията на млякото и млечните продукти, които са
произвели. В същия период фермерите доказват и реализираните на
пазара животни. За целта се подават документи по образец в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Реализацията на млякото и млечните
продукти се доказва за периода 01.10.2018 г. – 30.09.2019 г. Документи
се подават по четири схеми, чиито изисквания са разписани в чл. 27в,
ал. 1 от Наредба № 3 от 2015 г. Те са: Схема за обвързано подпомагане
за млечни крави – СМлК, Схема за обвързано подпомагане за млечни
крави под селекционен контрол- мляко – ЕЖСК (мляко), Схема за
обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол с направление мляко – ДПЖСК и Схема за обвързано
подпомагане на биволи. Реализираните на пазара животни се доказват
по три схеми - Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави
и/или юници – СМКЮ, Схема за обвързано подпомагане за месодайни
крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо), Схемата за обвързано
подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация).
В зависимост от това къде са реализирани животните – в България
или извън страната, се попълват различни типови образци.
Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция от официалната интернет страница на ДФЗ. При попълване на
документите кандидатите трябва да използват съответната бланкова
таблица, според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице,
юридическо лице или едноличен търговец. Към приложените файлове
е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване. Попълненият
опис по образец се подава на хартиен и електронен носител. Стопаните
трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи
реализацията на продукцията си. Те следва да бъдат издадени от съответния земеделски производител или от изкупвача на продукцията.
КРИМИНАЛЕ
Огнеборци са спасили от опожаряване 500 декара царевица до село
Долно Ряхово, 130 дка овощни градини и 300 дка царевица край село
Нова Черна на 17 септември. В близост до тях горели сухи треви, но
огнеборците успели да предотвратят пожарите да се разраснат. Няма
материални щети. Човешка небрежност при работа с огън е причината
за произшествията.
21-годишен е с фрактура на шийни прешлени, след като се ударил
с автомобила си „Фолксваген“ в крайпътно дърво. Произшествието е
станало на 19 септември около 13:30 часа по пътя Силистра – Русе, в
близост до разклона за село Цар Самуил. Пострадалият е настанен в
болница. По случая е образувано досъдебно производство, причините
за произшествието се изясняват.
Пожари в сухи треви и стърнища са загасили екипи на противопожарната служба в Тутракан и Участък Главиница на 19 септември.
Произшествията са станали край село Нова Черна и село Стефан
Караджа, където в гасенето са участвали служители на Горското стопанство и земеделци с два трактора. Няма материални щети. Спасени
са гори и царевична нива.
24 пожара в сухи треви, стърнища и отпадъци са ликвидирани от
служители на РДПБЗН в периода 20-24 септември. Няма преки материални щети при произшествията, които са причинени от небрежна
работа с огън. Спасени са посеви край Ламбриново, трафопост в
района на Калипетрово, къщи и лозя край Иширково, къщи в Дулово,
царевичен блок и гора в край Тутракан, пояс в землището на с. Кайнарджа, гори в районите на Черногор, Стефан Караджа и Богданци.

Всички работихме за
каузата "Тутракан"!
от стр. 1 Тутракан - в по-далечни
точки на света, но и тутря по следния начин: всички раканци пишат в коментари:
дебати, всички спорове и "Как се провеждат нашите
предложения при нас се про- заседания?", "Може ли да
веждат и разглеждат на за- присъстват гражданите на
седанията на Постоянните тях?" Затова казвам за покомисии, които, обикновено реден път, че заседанията
са ден преди заседанията на нашия Общински съвет
на Общинския съвет. Там се провеждат винаги при
именно става целият спор. открити врати и гражданиТам сме се и карали, имало те винаги са добре дошли.
е разгорещени дебати. Така Но - уви - присъстват само
на заседанието на Общин- 3-4-ма с будна гражданска
ския съвет нещата са вече съвест, и то - постоянни.
изяснени и затова протичат Според мен това е така,
по-леко в очите на хората, защото заседанията се прокоито присъстват на на- веждат през работно време
шите заседания. Мога да и повечето от будните
кажа, че и в двата мандата, граждани в работоспособна
които съм бил председател възраст нямат възможност
на Общинския съвет, съвет- да присъстват на нашите
ници бяха конструктивни, заседания именно защото
делови и всички работиха за те се провеждат от 9:00
каузата "Тутракан".
ч. във всеки последен чет- А как работихте с Об- въртък от месеца, когато
щината?
всеки от тях е на работа.
- Общинската админи- Предполагам, че от това
страция и Общинският съ- произтича невъзможността
вет са работили също ръка на гражданите да присъстза ръка. Винаги е имало ват на заседанията.
разбиране и от едната
- Кой беше най-трудстрана, и от другата. Зна- ният момент през тези
ете, че който не работи, 4 години? Най-трудната
той не греши. Имало е и сесия? Имало ли е такива
доуточнявания, и спорове, ситуации?
но това винаги е било в
- Най-трудните сесии са
конструктивни диалози, винаги онези, на които се
които в крайна сметка са разглежда бюджетът. Какбили полезни и са в името на то знаете, всеки общински
Тутракан и общината, в пол- съветник е избран от даден
за на гражданите. Така че, регион и всеки дърпа чергане мога да кажа, че е имало та към себе си. А бюджетът
някакво напрежение. Разби- не е неограничен, той е
рателство и взаимопомощ, скромен - беше 12 милиона
с тези думи бих окачествил лева, ако не се лъжа. И всеки
съвместната ни работа.
иска неговата махала или
- Заседанията на Общин- неговото село, район или
ския съвет и на Постоян- улица да влезе в капиталоните комисии са открити, вите разходи и там да се
нали? Гражданите могат случат абсолютно всички
да ги посещават, обаче най-добри неща. Затова
тях ги няма.
тогава винаги става раз- Да. Аз съм учуден от горещен дебат - коя улица
това. Чета във Фейсбук... ще бъде асфалтирана и т.н.
много съграждани, повече- А най-добрата сесия?
то от тях живеят извън Най-вълнуваща, най-емо-

ционална, която Ви е най
на сърце?
- Е, тя винаги е празничната - на 21 септември - Празникът на Тутракан. Тогава
всички идват празнично настроени и сесията протича
под знака на празничното
настроение.
- Какво трябва да знаят
кандидатите за общински
съветници? Що е то "общински съветник"? Що е
то "председател на Общинския съвет"? Какво ви
научи практиката?
- Председателят на Общинския съвет трябва да
бъде обединител като президента. Партийното пристрастие трябва да излезе донякъде извън фокуса,
защото председателят на
Общинския съвет трябва да
обединява абсолютно всички
групи общински съветници и
да ги прикани да работят в
правилната за развитието
на Тутракан и общината
посока. Затова, без да се
оправдавам или оплаквам,
аз лично мога да кажа, през
годините съм слушал и хора,
които са винаги с отрицателно мнение, но и хора,
които ценят качествата
ми. Мога да отговоря на
хората, които са ме критикували, твърдейки, че
"в Общинския съвет няма
нужната опозиция" така:
"нужната опозиция" не значи, че трябва винаги да се
противопоставяш на всяко
решение на управляващата
партия и, само и само за да
се харесаш на избирателите, постоянно да противоречиш и постоянно да правиш изказвания, обратни на
проекторешенията, които
внасят кметът и общинската администрация. Защото
по този начин в Тутракан
нямаше да се случи нито
един проект, нямаше да има
нито една асфалтирана ули-

на община Ситово, листа с
общински съветници и кандидати за кметове на селата
Любен, Босна и Искра.
Янко Абушев е кандидатът
на ПП ГЕРБ за кмет на община Ситово. ГЕРБ регистрира
кандидатите за кметове на
селата Босна, Добротица,
Искра и Попина, както и листа
с общински съветници.
Коалиция „БСП за България“
издига кандидатурата за кмет на
община Ситово на Янко Къров,
на кандидати за кметове на селата Добротица и Попина, както
и листа с общински съветници.
Листа с един кандидат
за общински съветник регистрира и ПП ВОЛЯ.
ца, нямаше да има нито един
саниран блок и всичко това,
което за гражданите винаги
е малко, а за нас винаги е
много, защото знаем как се
случват тези неща - с какви
мъки, с колко "бягане" и ходатайстване. Това е огромен
труд, положен от всички, и
ние трябва да работим ръка
за ръка и да се прегърнем в
тази кауза - а каузата на
всички общински съветници трябва да е Тутракан
и общината. Партийните
пристрастия - после. Защото, ако аз, примерно, се противопоставях на всяка цена,
пак заявявам, че много от
нещата в Тутракан нямаше
да бъдат факт. Затова на
всички, които ще се кандидатират за нови общински
съветници, и имат желание
да бъдат избрани за такива и да ръководят Община
Тутракан, искам да дам една
препоръка: нека хората,
които заявяват, че искат
да бъдат такива, да бъдат
хора, които са с висока будна гражданска съвест, хора,
които ще отстояват позициите си, хора, които няма
да се притесняват и няма да
ги е страх да кажат това,
което мислят. Защото това
е много важно - важно е тук
в заседанията на комисиите
и на сесиите на Общинския
съвет, всеки общински съветник да отстоява смело
интересите на хората от
своя район и да не се страхува, защото не е коректно
да ходиш сред хората и да
говориш примерно какво не
се е случило, как е трябвало
да се случи... "ама, видиш
ли, те там правят някакви
си договорки". А нормално
е вместо един общински
съветник да се оправдава,
да бъде смел и да защити
своите позиции в залата
на Общинския съвет. Ние
не можем да знаем всичко
и затова е редно заинтересуваните граждани да
присъстват на заседанията
на Общинския съвет и да
споделят директно или да
представят в писмен вид
своите виждания за развитието на Тутракан или по
даден казус.

26.09-2.10.2019 г.
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Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на община Тутракан:

Обичайте Тутракан,
обичайте родното място!
от стр. 1 над 50 милиона лева - това,
се - много "бягане" и голямо което е влязло като финансиуважение към общинска адми- ране на проекти и по ПМС-та в
нистрация, която застава зад Община Тутракан. Говоря и за
гърба ти. Винаги съм казвал, енергийна ефективност, и за
че един кмет не може да свър- инфраструктура, и за паркове
ши нищо самостоятелно, ако и градинки, и за Рибарската
общинската администрация махала, и за болницата, който
не му помага и не прегърне също е един от любимите ми
проекти. С него превърнахме
идеите му.
- Кои са били най-труд- болницата в едно от 6-те
ните моменти през двата здравни заведения с най-модерно оборудване в България.
мандата?
- Мога да кажа, че не е има- И още, реализираните проекло лесни моменти, защото, за ти за Дома за настаняване от
да бъде одобрен, финансиран семеен тип, и за Центъра за
и изпълнен всеки един проект рехабилитация, и Многофунки за да бъде проверявана през ционалния център.
В целия Крайдунавски парк
времето неговата устойчивост,
и
в
парк "Христо Ботев" вече
се е изисквал много труд,
много "бягане", много нерви и има безплатен безжичен инмного лобизъм. Така че за мен тернет. Тази мрежа предстои
няма лесни и трудни проекти. да бъде разширена. ВидеНезависимо от това дали един онаблюдението в Тутракан
проект е за 100 хиляди лева също предстои да бъде разили е за 10 милиона лева, ширено. Да не пропусна и Обеднакъв е трудът, а и нерви- редния дом, който от 20 годите, и времето, които влагат ни не е ремонтиран. В проекта
служителите от общинска за ремонта му е помислено и
администрация, отговарящи за енергийната ефективност,
и за това да се смени обликът
за този проект.
- А кой е проектът, който му. Изпълнени бяха проектите
за енергийна ефективност
Ви е най-скъп?
- Всички са ми на сърце, на двете училища - "Христо
честно казано. Мога само да Ботев" и "Йордан Йовков", на
кажа, че още на моята пре- сградата на Пожарната, на
дизборна кампания през 2011 ДГ "Патиланчо", която според
г. бяхме на брега на Дунав и мен стана наистина страхотедин човек, на когото много на и на ОЦИД също. Това са
благодаря - Цветан Цветанов, неща, които са видими. Има
който в годините ми е помагал много проекти финансирани
много, ме попита: «Ако ста- от ПУДООС.
- Повечето от тях бяха по
неш кмет, какво ти е първото
желание?» и аз тогава му от- населените места, нали?
- Да, но също и в Тутракан.
говорих: «Искам целият този
Да
не пропусна и проекта за
пущинак, който го виждаш,
г-н Цветанов, да го превърна парка на мястото на т.нар
в един голям Крайдунавски "Жабешки гьол". И парк "Слапарк.» Така че, мога да кажа, вянка", и парк "Васил Левски"
че Крайдунавският парк, поне- са направени по ПУДООС. В
же той е в две различни части, Белица и Цар Самуил имаме
направени по два различни по два проекта по ПУДООС.
проекта, наистина ми е лю- И в Бреница, и във Варненци,
бимият проект, защото знам и в Шуменци, и в Старо село,
какво представляваше тази и в Нова черна, и в Търновци
ивица преди 8 години и какво е имаме реализирани такива
сега като инфраструктура. Ло- проекти. Така че проектите
шото е, че... мисля, че е време са много и никога не съм си
това да се каже - че ние не поставял за цел да пресмятам
умеем да пазим онова, което колко точно одобрени и колко
някой прави за нас. Защото в реализирани имаме, защото
Крайдунавския парк има мно- по-важното е да се вижда,
че нещо се прави за града
го вандалски действия.
- Които изискват харче- и за селата, отколкото да си
не на допълнителни сред- броим проектите. Един ден
бях седнал и... ей така, понества...
- Да. Вече сменихме кошо- же има много хора, които са
вете на баскетболното игри- настроени негативно заради
ще, които бяха изпочупени, в улиците в Тутракан - много
момента подменяме и цяла дупки, не се асфалтира... набеседка, която е изпочупена, правих си една сметка - само в
а там е бил пален и огън, и Тутракан имаме реновирани и
масата на беседката също асфалтирани 34 улици. Да не
е изгоряла. Спомням си, че забравяме и цялата общинпреди години бяха залели с ска пътна мрежа, която беше
бензин покрива на една от реализирана пак по проект,
беседките и я бяха запалили. който мисля, че беше за около
Рушат и люлките. Има недо- 5-6 милиона лева - пътищата
волни граждани от това как Тутракан - Пожарево, Търновса изпочупени кошчетата, как ци - Антимово, Нова Черна са изпочупени пързалките и Сяново. Водопроводът, който
детските съоръжения, но за направихме в Белица, също
това не е виновна общинската е към този проект. Нещата не
администрация, а граждани, са малко, но се забравят. И
които не са възпитани да аз ги забравям. Ето - и улица
пазят нещата, които други са "Родина", и улица "Исперих"
- те бяха такава невралгична
направили за тях.
- Колко проекта бяха реа- точка с тези аварии с водата,
лизирани през тези 8 години която хората пиеха от етернитови тръби. Ул. "Радецки" е
и на каква стойност?
- Не мога да кажа колко са най-натоварената улица, тя е
проектите като бройка, защото реновирана задно с тротоара.
Когато встъпих като кмет
те наистина са много, но са за
имаше режим на уличното

осветление. То се угасеше в
22 ч. и светваше в 05 ч. Сега
такъв режим няма и хората
вече са недоволни, ако им
изгори уличната крушка. Забравили са, че преди беше
тъмно през цялата вечер - по
улиците не светеше нито една
крушка. Сега, ако изгори една
крушка веднага се обаждат с
негативни мнения.
- На какъв етап е работата
на МИГ "Тутракан Сливо
поле"?
- Получих от изпълнителния
директор една хубава новина
- че проектите ни са одобрени
в Министерството на икономиката. Те са частни проекти.
Общинските проекти още не
сме ги започнали по простата
причина, че още не е отворена
мярката, но това е в помощ на
дребния бизнес, което никак
не е малко. В крайна сметка
този дребен бизнес ще има
възможност да създава нови
работни места, а и немалко
работни места бяха създадени през последните години - в
Центъра за настаняване от
семеен тип, хората, които са
назначени като модератори в
Рибарската махала... Нека да
не забравяме, че благодарение на развитието на Тутракан
се направи и бензиностанцията на "Shell", и Индустриалният парк се увеличи...
Много са реализираните
вече проекти, но по-важно е
това, което предстои от тук
нататък като одобрени проекти с избрани изпълнители,
и съответно - финансирани
по различни оперативни програми.
- Кои са те?
- На 5 жилищни сгради - два
блока в кв. "Възходи", двата
блока "Пирин", блок "Росица"
санирането ще започне до
10-15 дни. По ПРСР е финансирана рехабилитацията на
пътя Шуменци - Варненци до
разклона за Белица и след
това от Белица до Бреница,
двата изхода на Тутракан заедно с хоризонтална и вертикална инфраструктура, който
е на стойност над 6 милиона
лева. В петък (20 септември)
се събира комисията и избираме изпълнител и за проекта, който е по Програмата за
трансгранично сътрудничество - Центъра за обучение на
доброволци за гражданска
защита в с. Белица, който
е за над 2 милиона лева.
Предстои реализацията на
Водния цикъл, който е за 33,5
милиона лева, за проекта за
Дълбокия път на стойност 1,2
милиона лева предстои избор
на изпълнител. Отделно още
300 хиляди лева за инфраструктура по селата.
- Всичко това предстои?
- Да - всичко това предстои
и е на стойност над 48 милиона лева. Така че който и да
е следващият кмет, мисля, че
трябва тези проекти да бъдат
изпълнени така, че да имат
устойчивост и да няма финансови корекции по тях. Отделно
от това, мога да кажа, че имам
и готова банка с работни проекти и във всеки момент, при
отваряне на подходяща мярка
по оперативните програми,
ние можем да внесем тези
проекти за реализация - това е

Джон Лоутън - едни добър приятел на Тутракан

Спортната зала, това е стадионът, заедно с хотелска част,
това е и многофункционалното спортно съоръжение, което
е горе до СУ "Христо Ботев",
това е улица "Ана Вентура",
заедно с подземната й инфраструктура, това е улица "Ал.
Стамболийски", пак заедно с
подземната й инфраструктура, това е и прекият път за с.
Цар Самуил, който също е с
готов работен проект. Имаме
идея да се построят още 3
къщи на нашите терени в Рибарската махала, с което да
се обогати този етнографски
комплекс. Има какво още да
се работи и да се прави в тази
община.
- Кое смятате, че хората от
Тутракан и от цялата община ще запомнят от вашето
кметуване?
- Не съм се замислял по
този въпрос... Може би, това,
че не съм разделял хората
на сини, червени и зелени и
не съм ги разделял на роми,
на албанци, на турци и на
българи, и с всички съм се
отнасял по един и същи начин.
Мисля, че с това искам да ме
запомнят.
- Как работихте с Общинския съвет?
- Мога да кажа, че и през
двата мандата работихме
в синхрон. Вярно е, че през
втория мандат имахме малко разминавания с отделни
общински съветници, но това
го отдавам не на тяхната некомпетентност, а на това, че
малко не са си попреглеждали
материалите преди самите
сесии.
- Струва ми се, че ще Ви
запомнят с «музикалния момент», така да го нарека, в
работата тук. С различните
събития, които се организираха - "Огненият Дунав"
и "Джулай морнинг" са две
културни прояви, които на
практика са една голяма
реклама за Тутракан.
- Да. В интерес на истината
където и да отида в България,
всички знаят, че в Тутракан
има "Джулай морнинг", има
фестивал "Огненият Дунав".
Според мен е хубаво те да
останат като мероприятия.
Аз съм готов да помогна на
следващия кмет с контактите,
да помогна с идеите, които
имам. Мога да кажа, че съм
почти готов със следващия
"Огнен Дунав" и ако следващото ръководство прегърне
идеята това да продължи,
мисля, че ще е добра реклама
за Тутракан, защото на нас
не ни трябва само работа
и добра инфраструктура.
Трябва ни също и култура. Не
може да искаш да задържиш
младите хора само с работа в
града. На тях им трябва разнообразие. На тях им трябва
наистина да имат различни
културни мероприятия. Не
говоря само за концерти, а

и за различните чествания,
и за Празника на кайсията,
и за Похода по стъпките на
четата на Таньо войвода, и
за спектаклите, които са били
в Тутракан. Мога да кажа, че
много малко градове от нашия
ранг могат да се похвалят
с театрални представления
на такива известни актьори,
каквито са Христо Мутафчиев, Искра Радева, Станимир
Гъмов, Антон Радичев, Мария
Статулова... не искам да ги
изброявам всичките, защото
са много, но това са хора,
които вече са и приятели на
Тутракан и с които поддържаме наистина и едни приятелски, не само служебни
отношения. Даже онзи ден ми
звънна Силвия Кацарова да
ми каже, че се е прибрала от
Турция и да ме пита как съм,
което за мен е нещо хубаво,
защото те запомнят участията
си на концерти и спектакли в
Тутракан. И мога да кажа на
всички мои съграждани, че
досега не съм имал актьор
или изпълнител, който да не
е останал очарован от града.
Но, за да опознаят Тутракан,
някой трябва да ги покани, да
ги обгрижи, и да им покаже
града по такъв начин, че те
да останат доволни.
- Какво му трябва още на
Тутракан? Какво може още
да се направи, за да станем
по-известни?
- Мога да кажа какво аз
бих направил, ако съм кмет
и следващия мандат. То е да
промотирам и това, което работим от вече близо 3 години
с Историческия музей на Тутракан - да разкрием колкото
може повече фортове на Тутраканската крепост от времето на Първата световна война. Вече имаме разкрити две
картечни укрития и два форта,
които трябва да се реставрират и консервират, и, разбира
се - да се промотират, защото
в България няма други такива
запазени фортове от Първата
световна война, освен тези
при Тутракан. Другото, което
трябва да се направи е да се
продължи с реставрацията и
консервацията на крепостта
Трансмариска, защото през
последните 2 години бяха
направени доста разкопки и при северната й стена, и
при южната, разкрихме там
нова ъглова кула, разкрихме
още от северната страна на
Трансмариска. Мисля, че
това ще бъде много добра
атракция. Третото, което е и
за което всеки кмет трябва
да се бори, е фериботът. В
момента сме на етап изготвяне на ПУП за фериботен
комплекс, който ще бъде само
за леки автомобили, автобуси
и микробуси и който според
мен е напълно достатъчен за
нашия град, в смисъл, че няма
да се натоварва движението
и от това да се руши инфра-

структурата - асфалтирането
и подземната инфраструктура
- канализация и водопроводи.
И, разбира се, не трябва да
пропускаме и една частна
инвестиция за младите хора,
за която отдавна сме разговаряли с различни бизнесмени
в Тутракан - да се направи
една младежка дискотека,
защото на младите хора им
липсва подобно място, където
да се събират и да общуват.
В един град, който искаме да
подмладяваме и да задържаме младите хора, едно
увеселително заведение поне
трябва да има. Разбира се - и
да вървят проектите, и да се
следи всяка мярка, която ще
бъде отваряна. В момента очакваме да ни бъдат одобрени
още два проекта - за саниране
на Ветеринарната лечебница
и за саниране на сградата
на МВР.
- А относно фериботния
комплекс - кой движи нещата там - "ТФК" АД ли?
- Има промяна в това акционерно дружество. Направихме контакт с Олтеница
и съответно - те - с техния
Министерски съвет. Румънската страна вече работи
по изготвянето на тяхната
документация. Ние направихме едно събиране тук в моя
кабинет с акционерното дружество, Дирекция "Общинска
собственост" и юристите, а
след това и среща и с румънската делегация. Така че,
нещата, макар и бавно, се
бутат напред. Теренът вече е
определен.
- Къде ще бъде той?
- Теренът ще бъде между
кейовата стена и "Лодкостроител". Съответно - от там ще
бъде трасето, което означава,
че улица "Трансмариска" няма
да бъде натоварена, а ще се
минава по ул. "Крайбрежна".
След това се слиза там, където е теренът за "Джулай
морнинг" и се отива до самия
бряг. Мисля че това ще е една
врата към Олтеница и към
Букурещ, защото има много
производители на селскостопанска продукция, които могат
да пласират стоките си там, а
Румъния е необятен пазар.
- А откъде ще бъде финансирането?
- Финансирането е от самото акционерно дружество.
Общината ще участва само с
терени като апортна вноска.
- Какво искате да кажете
на хората от Тутракан и
общината?
- Да обичат Тутракан! Това
е най-важното, защото всеки
гражданин трябва да обича
населеното място, в което
живее. Обичайки го, той и ще
го пази, и ще допринася за неговото развитие. Така че, нека
да сме заедно, нека да не се
делим партийно и етнически,
и нека да обичаме града си,
защото той го заслужава.
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ВМРО подкрепи кандидатурата
на д-р Димитър Стефанов за
кмет на община Тутракан

от стр. 1
ци регистрирахме Местна коалиция "Алтернативата на гражданите", в която са включени
ВМРО - Българско национално
движение, Партия на зелените
и Земеделски народен съюз,
обяви народният представител Александър Сабанов.
Ние сме единствената партия
или коалиция на територията
на община Тутракан, която не
издига кандидат за кмет на
общината, защото подкрепяме
кандидатурата на сегашния
кмет - д-р Димитър Стефанов.
Решихме да заложим на този,
който е доказал във времето,
че прави нещата да се случват
в Тутракан и направи града и
общината по-хубави и известни, а хората - по-доволни."
"Тук съм в качеството си на
зам.-председател на ВМРО,
каза Искрен Веселинов. В своята практика ВМРО винаги се
е стремяло да подкрепя кандидатури, които са полезни за
гражданите на съответното населено място и община. В това
отношение ние без колебание
заставаме зад г-н Стефанов.
Познавам неговата дейност
от доста години. Често сме
му помагали за развитието на
Тутракан и затова заставаме

зад него, защото се е доказал.
Той ще има нашата политическа подкрепа пред правителството, когато е необходимо
при кандидатстване с проекти
и за тяхната реализация, както
и при други казуси в интерес
на хората от община Тутракан.
ВМРО застава изцяло зад
сегашния кмет д-р Димитър
Стефанов и се надяваме той
е да е бъдещия кмет".
"Трябва да подкрепим д-р
Димитър Стефанов в тези
избори, защото направи много
за града. От 20 години насам
няма друг кмет, който да е
свършил толкова много работа, колкото него" - отбеляза и
водачът на листата на коали-

цията Иван Костанцалиев.
"Ние сме заедно. Ще работя
за тази коалиция с всички сили
и ви призовавам - нека да не
водим негативна политика.
Знам, че ще има много лъжи,
много инсинуации. Не е необходимо да отвръщаме по този
начин на останалите участници в състезанието" - призова
д-р Стефанов благодарейки
за подкрепата на Местна коалиция "Алтернативата на
гражданите".
На пресконференцията Веселин Ганев от НФСБ - Тутракан обяви също подкрепата на
организацията за кандидатурата на д-р Димитър Стефанов за кмет на общината.

празничния 21 септември на амфитеатралната сцена в
Крайдунавския парк се про-

В

веде третото издание на
надиграването на Клубове
за народни танци "Добруджа". Негов организатор е

Староселци заедно
Събор на Старите села
в България се проведе в
с.Старо село, община Тутракан на 1 юни т.г., на който
присъстваха 6 от общо 9 села,
носещи това име или производно. Негов организатор и
домакин е Културната организация "Старо село - живот
и традиции".
На събора жители и гости
на селото се насладиха на
автентичен фолклор от различни области на България,
представен все от староселци. Най-хубавото е, че инициативата за срещите не остана
само в домакините. Непосредствено след събора се
състоя втора среща, но този

път в с. Старосел, община Хисаря, където се срещнахме и с
румънци, които са изселници,
но всяка година се връщат
към корена си. Срещата с
тях завърши с обещания за
разменни гостувания както
в Румъния, така и на втория
събор на староселци следващата година. На празника
присъства и кметицата на
гр. Хисаря - Пенка Дойкова,
която приветства инициативата и заяви желание за нови
съвместни проекти.
През м.юли последва трета
среща, но този път в с. Старо
село, община Перник. Бяхме
приятно изненадани от топлото посрещане на хората,
които не бяха участници при
нас, но видимо развълнувани,
че за Старите села се чу и
вече са част от общност, а не
малко, позабравено село на
края на България.
Четвъртата среща беше в
с. Старо село, община Троян.

а поздравления към участниците отправи кметът
на общината д-р Димитър
Стефанов.
С песен бе поставено началото - Илонка Калчева изпълни песента "Самодива".
В надиграването участваха клубове и състави към
читалища от община Тутракан и от с.Зебил, община
Главиница. За своето учасНЧ "Н.Й.Вапцаров". Култур- тие на брега на р.Дунав,
ното събитие бе открито те получиха Грамоти и
от секретаря на читали- специални подаръци.
“ТГ”
щето Лидия Светославова,

Надиграване "Добруджа - 2019"
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гости. Репортер на троянски
вестник оприличи празника
като малка Жеравна - толкова
хора в носии и тачещи българското бяха събрани на едно
място. В разговори с кметовете на другите села се зароди и
друга съвместна инициатива,
а именно, сбирки под наслов
"Пазители на българския дух",
като най-вероятно, домакин
ще е Старосел. Оказва се, че
хората наистина жадуват за
такива изяви и въпреки всичко в малките села има какво
още да се случи. Хубаво е,
че другите села подеха инициативата и обещаха заедно

На нея нашето село беше със
силно осезаемо присъствие
- 53 човека. По случай храмовият празник на селото,
домакините бяха приготвили
вкусен курбан, приготвен
по атрактивен начин, който
смятаме да взаимстваме за
догодина и да направим и
нашият храмов празник по
цветен и привлекателен за

да работим за втори събор,
който ще е с подкрепата на
европейската федерация на
ЮНЕСКО. А най-хубавото е,
че навсякъде има какво ново
да видиш и защо не да го
приложим и при нас.
Цветанка НИКОЛОВА,
Председател на
КО "Старо село живот и традиции"

26.09-2.10.2019 г.
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на тържествените чествания
в Тутракан на националния и
други официални празници.
Подполковник Борислав
Калчовски с ентусиазъм работи и за патриотичното възпитание на нашите деца, участници в похода „По стъпките
на Таньо войвода”. По негова
инициатива се провеждат военизирани игри, изключително интересни за походниците,
като сам осигурява необходимия инвентар за тяхното
провеждане.
86-годишният Стефан Бояджиев, дългогодишен началции, като това е подкрепено ник на Пътно управление-ТутТетяна Узунова, съпругата на Поручика прие отличието
с издаване и разпростране- ракан бе удостоен с почетен
"Почетен гражданин на Тутракан и общината"
ние на рекламни материали,
ществяват "Джулай Морнинг",
календари, плакати и др. за
"Огненият Дунав" и други кулбойната слава на Тутракан и
турни събития. ПредседатеТутраканската епопея. Решелят
на ОбС-Тутракан Данаил
нието на Народното събрание
Николов също поднесе своите
е от 21 септември 2018 г. поздрави за празника.
Тутракан е обявен за „Град
Празникът бе уважен и с
на българската бойна слава”.
поздравления от народните
Изключителен и предан прияпредставители Искрен Весетел на Тутракан бе Поручика.
линов и Александър Сабанов
Красимир Узунов почина внеот ВМРО, Стоян Мирчев от
запно на 25 февруари 2019 г.
БСП, от председателя на СъПогребан е с военни почести.
юза на артистите в България
На тържествената сесия,
Христо Мутафчиев, от кмета
почетният знак бе приет от
на Трявна Дончо Захариев, от
съпругата му Тетяна Узунова.
д-р Богомил Бойчев - Ротари
Тя благодари за отличието и
Клуб Тутракан, от д-р Анатоприпомни на всички родолюлий Кънев - председател на
Калина ГРЪНЧАРОВА
идеята да се предложи на бивата му дейност, написаниКПД "Родно Лудогорие".
Почетният гражданин на Тутракан
те
книги,
две
от
които
"Кайподполковник Борислав Калчовски
зминаха 79 години от президента да обяви Тутракан макъ - Чаланъ" и "Епопеята на
Поздравителни адреси за
оня паметен 21 сеп- за Град на българската бойна Добруджа" авторът представи
на господин Ивелин Спасов Деня на Тутракан са получени
тември 1940 г., когато слава и в продължение на две и в Тутракан. Междувременно знак на Общинския съвет "За са и принос в издигане ду- от множество институции.
след сключване на Крайов- години, заедно с кмета д-р
На тържеството бяха и част
граждански принос" . Всички ховното развитие на Община
ската спогодба, българската
помнят художественото офармия влиза в Тутракан и
ормление на крайпътните
той е първият освободен от
банкети. От с. Цар Самуил
румънска окупация български
до Зафирово край пътя се
град. С решение на Общинвиждаха красиви фигури на
ския съвет от 1993 г., 21 сепживотни, кресла и дивани,
тември е обявен за Празник
стомни и други предмети от
на Тутракан.
бита направени от декораНа тържественото заседативни храсти. След изгражние на Общинския съвет със
дането на околовръстния път,
званието "Почетен гражданин
Стефан Бояджиев засади на
на Тутракан и общината"
ската декоративни храсти
бяха удостоени Красимир
- „1300 години България”,
Узунов - Поручика (посмърткоито и сега се виждат. Там е
но) и подполковник Борислав
изградена и неговата гордост
Калчовски.
„Стомната”, с най-чистата
През м. март 1916 г. по
вода за пиене. Това вероятно
повод предстоящата 100-го- Стефан Бояджиев в почетен знак "За граждански принос"
е най-голямата стомна в света
дишнина на Тутраканската
и не случайно той положи
За спортните успехи на малките футболисти от
пръст от гроба на Красимир много усилия тя да влезе в
СУ "Христо Ботев" - Грамота за техния учител и
книгата
на
рекордите
„Гинес”.
треньор Ивелин Спасов
Узунов бе закопана на връх
С Грамота на Община ТутКаймак-Чалан на 20 септемот Комисията за защита от
ври. Това направиха неговите ракан - за високи постижения Тутракан.
По време на тържестве- дискриминация, а нейният
приятели и съмишленици. в областта на спорта, бе удосСъщо така бяха взети камък тоен учителят по физкултура ната сесия бяха наградени председател доц. д-р Ана
и пръст от върха, които ще Ивелин Спасов. Отборът по и победителите в конкурса Джумалиева връчи на общинбъдат поставени на гроба му футбол на СУ "Христо Бо- "Най-чиста и красива улица, ския кмет призове в рамките
в София. Така че частица от тев", който ръководи той е градинка или зелен кът". На на националната кампания
него, но и цялото му сърце и трикратен национален пър- първо място е Десислава „Достъпна България“, стартидуша останаха горе на върха венец. Тези победи отвеждат Тодорова, следвана от Анка рала през 2017 г. за достъпна
упоритите момчета и техния Лекова, а на трето място са архитектурна среда за хората
при „вечните часови“.
Подполковник Борислав ръководител на национално Василка Филипова и Мария с увреждания.
Във вечерните часове на
Калчовски не пропуска да финално първенство сред Янева.
Присъстващите бяха поз- 21 септември, в парк "Христо
участва във всички чества- шестте най-добри отбори в
дравени от кмета на общината Ботев", популярният певец
ния в Мемориал "Военна България.
Това е само част от само- д-р Димитър Стефанов, който Володя Стоянов - Войводата
гробница - 1916 г". Съдейства на Общината и музея за отвержения труд на Ивелин благодари за подкрепата, изнесе концерт, който бе отобявяването на Мемориала Спасов, издигайки името и която всички са му оказвали крит от ДВГ "Слънчева усмивПриз за Общината от Комисията за защита
от дискриминация
за паметник с национално авторитета на град Тутракан през време на кметуването. ка". Концертът е поредният
значение. Като голям приятел и училището. Личният принос, Не пропусна да прочете и дар от почетния гражданин
епопея, по инициатива на Димитър Стефанов, водят на Тутракан, той е командващ действията и проявите на ви- пълния списък с дарителите на Тутракан проф. Иван ГаКрасимир Узунов, възниква „битки” с различни институ- тържествената заря-проверка сока гражданска отговорност благодарение на които се осъ- врилов.

Красимир Узунов Поручика и
подполк. Борислав Калчовски
са почетни граждани
на Тутракан и общината

И

Десислава Тодорова - на първо място в конкурса
"За най-чиста и красива улица, градинка или зелен кът"

Второ място в конкурса за Анка Лекова. Наградата прие
съпругът й Стоян Леков

Василка Филипова е класирана на трето място в конкурса
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Намаляват дълговете на болницата
търговско дружество пред
НАП е, бих казал, напълно
възстановено, благодарение на съвместното съдействие на много хора, на
д-р Бойчев, д-р Стефанов.
Имаме обща визия за развитието и стабилизирането
на структурата и тази
визия може да се реализира.
Има наченки и ясни сигнали, че следващата година
финансирането ще е малко

Калина ГРЪНЧАРОВА
едовното заседание
на Общински съветТутракан се състоя
на19 септември. Към предварителния дневен ред
бяха внесени допълнителни
девет докладни записки и
предложения.
Най-напред бе изслушан
управителя на МБАЛ-Тутракан д-р Богомил Бойчев,
който даде информация за
състоянието на здравното
заведение през първите
шест месеца на годината.
"Всички знаете, че болницата беше и продължава
да е в сравнително тежко

Р

състояние, но добрите
новини са, че ние виждаме
път, по който можем да се
измъкнем от трудностите
и този път вече вървим по
него и той се случва, каза
д-р Богомил Бойчев. Дълговете на болницата са намалени с 255 000 лв. за този
6-месечен период. Имаме
подписани споразумения, които се спазват стриктно.
Всеки месец превеждаме
по 30, няколко месеца дори
и по 40 000 лв. към НАП,
които служат за покриване
на главницата и част от
лихвите. Там сме напълно
изрядни и доверието в това

по-различно, тоест, цените на клиничните пътеки,
вероятно, ще са малко повисоки, около 20%, което

означава, че при същия
обем дейност ще можем
да покриваме по-лесно задълженията си. Аз не мога
да го направя сам, трябва
да го направим всички ние,
защото няма как обединената ни воля да не даде резултат за една структура,
която реално работи, тя е
изпълнена със съдържание.
Съответните отделения са
добре комплектувани, но да,

има някои слабости, които
трябва да бъдат решавани.
Отделенията работят добре, всички са на печалба,

с изключение на едно - Неврологично отделение - там
се търсят решения да бъде
компенсиран този спад."
"В подкрепа на тази теза,
ще кажа, че приходът на
болницата се е увеличил
с почти 500 000 лв. при
същите разходи - по темата се включи и общинският съветник д-р Любомир
Бойчев. Това е сериозно
усилие и показва, че всички
са обединени зад идеята
да продължим да работим,
да даваме качествена услуга, да се стараем да е
по-добра.
За съжаление, този дълг
ни задушава, но той си е
нашия дълг, трябва да се
справим с него. От там
нататък пътят е сравни-

телно по-лек."
Общинските съветници
приеха решение по повод
Празника на Тутракан - 21
септември, със званието
"Почетен гражданин на
Тутракан и общината" да
бъдат удостоени Красимир Узунов (посмъртно)
и подполковник Борислав
Калчовски, с Грамота на
Община Тутракан - Ивелин
Спасов, а с почетен знак
"За граждански принос" Стефан Бояджиев.
Актуализиран бе Поименният списък за разпределение на плана за капиталовите разходи за 2019 г.,
както и разпоредителни
сделки с имоти - общинска
собственост.

на Димитринка Рашева.
С верижно четене показахме уважението си към
патриарха на българската
литература - Иван Вазов
и неговото величаво стихотворение „Тутракан“.
Говорихме за Добри Немиров и Бленика. Прочетохме
творби, посветени на нашия град от местни литературни творци. Справихме
се и със забавните задачи.
Намерихме скритите думи и

научихме интересни факти
за тутраканци.
Четвъртокласниците
участваха активно в урока
и обогатиха знанията си.
Няма човек, който да
не обича своя роден край!
Убедена съм, че когато
пораснат, учениците ще се
гордеят със своя героичен
град, ще го съхранят и ще
милеят за него.
Анка КОЗАРЕВА

В СУ „Христо Ботев“ - Тутракан

Урок по родолюбие
Т

радиция стана да отбелязваме 21 септември - Ден на Тутракан,
в училищната библиотека с
урок по родолюбие. В навечерието на празника заедно
с учениците от 4 а клас
и госпожа Петя Дончева
проведохме интерактивен
урок, за да покажем свое-

то уважение към града, в
който живеем.
В началото проследихме
филма „Тутракан - градът
на огнения залез“ от проекта “България на длан”,
който е „дело на ентусиасти пътешественици и
целта му е през съвременно
видео и фото съдържание

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
да представи българските
села и градове по нов и интересен начин“. За авторите на този филм Тутракан
е „малка перла на брега на
Дунава“ и град, който може
да се кандидатира за Световна столица на залезите.
Насочват вниманието ни
към Тутраканската епопея. Показват обновените
места в града, красивите
залези и фестивала „Огненият Дунав“.
Направихме още една
виртуална разходка из
града, слушайки песента

„Тутракански рибари“ в
изпълнение на Стефка Берова и Йордан Марчинков.
Посетихме „Виртуален музей - Тутракан“. Изброихме
паметници, паметна плоча
и постамент, които се
намират в нашия град.
Споделихме какво знаем
за тях и обяснихме къде се
намират. Не пропуснахме да
насочим вниманието си към
културно-историческите
забележителности и герба
на Тутракан. Запознахме се
с полезна информация от
„Патриотично тефтерче“

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 24 септември 2019 г.
1 учител по български и руски език – висше педагогическо образование, специалност – български и руски език;
2 продавачи – консултанти, основно образование,
работа с компютър, двусменен режим на работа;
1 образователен медиатор, средно образование, работа с компютър, езикови умения – турски език;
2 монтажници на 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
1 лекар, висше образование, специалност-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 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.

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 11:45
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

хоби
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сМЯх

- Ти осъзнаваш ли от колко
време не сме правили любов?
- Ето, пак се хващаш за
неща отпреди 5 години...

Забавна астрология
Везни

цял ден реве, че на приятелчето му купили чисто нова!
Внукът пита: - Дядо, ти
като си служил моряк, как се е
казвал корабът? "Куртизанка"
или "Проститутка?"
- Кой ти каза това?
- Баба.
Дядото облизал лъжицата,
с която се хранел и тупнал
бабата по главата:
- "Безотказна" се казваше
корабът, "Безотказна!"

- Тате, а защо булката винаги е в бяло?
- Еми, бяла техника сине Обява във вестник: „Мъж 40
пере, мие, готви...
години търси секс“. Седя и се
чудя - пропусната запетая или
- Мамо, познай къде съм!? огромна трагедия?!?
- Сега не мога. Обади се
по-късно!
На въпроса от логическия
- Не може, имам право само тест: "Кое от изброените е изна едно обаждане...
лишно - морков, лук, бентли,
картоф?" десетокласничките
Две възрастни госпожи се масово отговорили: морков,
срещат в парка.
лук, картоф...
- О - казва едната, - Хари
Надпис на надгробна плоча:
умря миналата седмица. Из„Тук лежи жена ми, а аз у
лезе в градината да откъсне
зеле за вечеря, получи ин- дома си почивам в мир!“
фаркт и се строполи мъртъв.
Приятели звънят на нас- Божичко - ахва другата. - И
коро оженил се лекар, за да
ти какво направи?
- Отворих консерва с грах. го поканят на партия бридж:
- Спешно повикване! - казва
той на жена си и започва
Мутра звъни в "Сотбис":
- Купих наскоро за детето бързо да се облича.
- Нещо сериозно ли е? от вас двестагодишна цигулка
Страдивариус, може ли да я пита младоженката.
- Да, извънредно! Трима
върна?
- Защо, не Ви ли харесва? лекари са вече там.
- А, харесва ми, но синчето

СУДОКУ

Градски транспорт. Внезапно отнякъде се чува блеене на
коза. Народът започва да се
оглежда. Звукът се повтаря.
След това пак. Един мъж вади
от джоба си мобилния и вдига:
- Кажи, мило...
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Продавам
двустаен апартамент "Възход - 1", ет. 7
Цена по споразумение
За контакти:0888 856 748; 0889 214 437

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

За тях е характерно, че имат логическа мисъл, бизнес нюх и справедлива преценка. Родените под знака на
зодия Везни успяват почти винаги да
са в баланс, въпреки това често се
колебаят в избора си. Везните са сантиментални. Ето
какво още не знаете за тях.
1. Везните ще простят..., но няма да забравят.
2. Представителите на тази зодия често търсят
по-дългосрочни и по-значими взаимоотношения. Също
така са готови да чакат, ако смятат, че са открили
точния човек.
3. Везните са силни защитници на истината и справедливостта и не се страхуват да се противопоставят на тези, които действат несправедливо.
4. Никога не подценявайте интелигентността на
Везните, защото те притежават красив ум.
5. Везните са склонни да бъдат изключително скептични по природа и избират да анализират нещата
обективно и да стигнат до собствени заключения,
вместо да вярват на чужди приказки.
6. С тях разговорите винаги са дипломатични, с лекота разрешават трудни ситуации и са изключително
убеждаващи.
7. Една от отличителните черти на тази зодия е
наблюдателността.
8. Везните се стремят да не обръщат внимание на
дребните недоразумения. Често успяват да запазят
хладнокръвие и да продължат напред, дори в условия
на хаос.
9. Могат да бъдат абсурдно убедителни и понякога
дори е трудно да им се каже „Не“.
10. Везните са привърженици на действията, особено
що се касае до постигането на мечтите им. Не се
интересуват от мнението на другите, а действат
според желанията си.

тАМ, КрАЙ реКАтА...
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творци показаха
Членове на четири пенсионерски клубове Самоуки
свои произведения в музея
от страната се веселиха в Исперих
ПП ГЕРБ.
На срещата имаше много
песни, танци и хора и мнозина
играха в следобедните часове
на празника. За доброто настроение допринесе музикантът Йордан Иванов, който бе
подготвил хубава програма.
На срещата бе изпълне-

очно в деня на празника
Вяра, Надежда, Любов
и Света София в ресторант „Парка” в Исперих се
състоя незабравима среща
на четири пенсионерски клубове от градовете Дулово,
Тутракан, село Побит камък,
Разградска област и Исперих.
Домакини на празничното
тържество бяха членове на
клуб „Надежда” в Исперих с
председател Цветана Иванова.
Организаторите се бяха
погрижили да бъде създадено
добро настроение на всички.
Гостите останаха много доволни. По традиция те бяха

Т

но стихотворение и песен
за Исперих. Накрая всички
се разделиха като запяха
песента „Раздяла” и си пожелаха отново да се срещнат в
близко време и да се веселят
от сърце
Ангел НИКОЛОВ
гр. Исперих

Изложбената зала на
Историческия музей
в Тутракан е открита
изложба „Самоуки творци“,
в която се включиха със свои
творби Цветан Димитров и
Аленка Георгиева от Тутракан,
и Зорка Русинова от Варна.
Изложбата бе открита от Александър Димитров - уредник в
Художествената галерия.
Сръчните ръце на скромния
Цветан Димитров са „вдъхнали
живот“ на множество дървета, кости, топчици…, които
съчетани неповторимо са се
претворили в животни – риби,
птици, змии и т. н. Гледаш и се
чудиш на вдъхновението, на
майсторството, на детайла…
Другият творец, представен
в изложбата, е нашата съгражданка Аленка Георгиева,

В

посрещнати с хубава питка,
сол и пипер. Цветана Иванова
поздрави хората от третата
възраст и им пожела да имат
надежда и да вярват в себе
си винаги. От пенсионерския
клуб „Зора” в Дулово, клуб
„Дунав 1” в Тутракан и клуба в
село Побит камък поздравиха
с именния ден клуб „Надежда”
в Исперих и им поднесоха подаръци и много цветя. Хубави
подаръци получиха и няколко
именници от клубовете. Подаръци поднесоха и Виолета
Тодорова - председател на
общинската организация на
партия ГЕРБ и Росица Митева - общински съветник на

в творбите й личи нейния
абстрактен и същевременно
неповторим дух. Витрината,
с нейните произведения е
ярка и уникална, хармонична
и различна.
Имахме и възможността
да се докоснем за пръв път в
малкия ни град с изкуството на
арабската калиграфия, представено ни от Зорка Русинова.
В изложбата гостуваха и
Симона Йорданова, Ралица
Борисова и Велислава Димова,
възпитанички на ОЦИД-Тутракан, с ръководител Аурел
Стоянов.
Но нека не разказваме за
авторите, защото творбите
сами ги представят. Елате и
ги вижте.
Даниела ИВАНОВА,
Уредник

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!

Честит рожден ден
и да почерпят:

26 септември - Емона ГЕОРГИЕВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
26 септември - Марийка ХРИСТОВА, Касиер-събирач,
Община Тутракан
27 септември - Георги СОФРОНИЕВ, Кметски наместник, с. Пожарево, община Тутракан
28 септември - Габриел ВЕЛИКОВ, Горски стражар,
ДГС-Тутракан
28 септември - Шенол МОЛЛА, Общински съветник,
ДПС, ОбС-Тутракан
28 септември - Йозджан САБРИ, Ст.спец. "Горски
надзирател", Община Главиница
29 септември - Капка ЙОРДАНОВА, Куриер, Община
Тутракан

29 септември - Кристиян ЯКИМОВ, Ветеринарен техник, Община Тутракан, ТС "Борис Илиев, НЧ
"Н.Й.Вапцаров"-Тутракан
30 септември - Никола ТОДОРОВ, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров"-Тутракан
30 септември - Надежда ЙОРДАНОВА, Гл.спец. "МП",
Община Тутракан
30 септември - Светла НЕДКОВА, Чистач, Община
Тутракан
1 октомври - Кармен МИШУ-БОЙЧЕВА, Творец, Тутракан
2 октомври - Д-р Ирена БОНЕВА, Ротари Клуб Тутракан

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
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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