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С водосвет ГЕРБ откри
предизборната кампания

православния храм
"Св.вмчк. Георги" в с.
Шуменци ГЕРБ-Тутракан откри предизборната
си кампания на 1 октомври.
Пред храмовите двери
кандидатът за кмет на
община Тутракан Ивелин

В

Русев, кандидатите от листата с общински съветници и кандидати за кметове
на кметства издигнати от
ПП ГЕРБ бяха посрещнати
с китка здравец от презна стр. 5

Коалиция "Алтернативата на гражданите"

Негово Величество Избирателят
ще реши кои са достойните
за кмет и общински съветници

на стр. 5

На Тутракан е нужна промяна. А за да се извърши
тя, е нужен кмет, който да я случи. В политиката, ако
искаш нещо да бъде казано, потърси мъж. Ако искаш
да бъде направено, потърси жена! Защо искам да бъда
кмет на Община Тутракан?
1. Защото на Тутракан е нужно управление с човешко
лице, което означава не да сменим ОГЛЕДАЛОТО, а
ЧОВЕКА пред него.
2. Защото на Тутракан е нужно прозрачно управление,
без задкулисни договорки на местни лидери.
3. Защото на Тутракан е нужно да се върне красивият облик на парковете и улиците, което означава
грижа всеки ден, а не само по национални кампании.
4. Защото на Тутракан е нужно да има грижа към възрастните хора не само пред избори, а в ежедневието.
5. Защото на Тутракан е нужно да се помнят традициите и празниците, и да се надграждат, защото
животът е спирала и от нас зависи нагоре или надолу
ще се завърти.
6. Защото на Тутракан е нужно да се подкрепят
местните производители, защото така се ще се задържат младите хора.
7. Защото на Тутракан е нужно да помним и уважаваме учителите и културните дейци и след пенсионирането им.
8. Защото на Тутракан е нужно здравеопазването
да е достъпно и да не е предизборна заигравка с определени етнически групи.
9. Защото на Тутракан е нужно децата ни да излязат
от заведенията, да вдигнат поглед от електронните
устройства и телефони, като им създадем условия
за спорт.
Ако и вие мислите като мен, можете да ме подкрепите като гласувате за мен и за листата за
съветници на Движение "ЗАЕДНО" за промяна с
номер 68 в бюлетината.

регион
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НОВИНИ
РАБОТНО ВРЕМЕ НА ТУТРАКАНСКИТЕ МУЗЕИ
Администрацията на Исторически музей-Тутракан уведомява жителите и гостите на гр. Тутракан, че през месец
октомври експозициите на Исторически музей-Тутракан и
Етнографски музей "Дунавски риболов и лодкостроене"
ще бъдат отворени за посещение всеки делничен ден от
8:00 до 17:00 часа (с почивка от 12:00 до 13:00 часа), а в
събота от 9:00 до 16:00 часа.
В неделя ще се приемат единствено групи от посетители с
предварителна заявка на тел. 0866/61345 и/или 0866/60352.
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ
Няма загинали или пострадали граждани при автопроизшествия в Силистренска област през вчерашния ден - 26
септември, когато сред страните-членки на ТИСПОЛ, бе
осъществен проектът EDWARD - European Day Without
A Road Death – Европейски ден без загинали на пътя. На
територията на областта не са регистрирани сериозни
пътни инциденти.
ОДМВР-Силистра се включи в проекта EDWARD, като
проведе 24-часова специализирана полицейска операция.
В нея участваха максимален брой служители и бяха използвани всички технически средства за контрол на скоростта.
В хода на операцията полицейските служители са
установили 201 случая на превишаване на скоростните
режими. В три от тях водачите са шофирали с над 50 км в
час от разрешената скорост в населено място. Издадените
електронни фишове са 92.
Проектът EDWARD – Европейски ден без загинали на
пътя, се реализира за четвърта поредна година. В България той премина под мотото „Обичам семейството си! Да
го пазим на пътя!“.
КРИМИНАЛЕ
Огнеборци от РСПБЗН-Тутракан са загасили пожар в
сухи треви в землището на село Белица на 25 септември.
При произшествието, което е станало около 20:20 часа, не
са допуснати материални загуби.
Пожар в стърнище засегнал 4 дка царевица в района на
село Преславци. Други 200 дка и овощна градина обаче
били спасени, след като огнеборци от РСПБЗН-Тутракан
загасили пожара след сигнал, получен на 27 септември
около 11:30 часа.
Други двадесет пожара са загасили екипи на противопожарните звена в Силистренска област през почивните
дни. Горели са основно сухи треви и стърнища и до щети не
се е стигнало след намесата на противопожарните екипи.
Спасени са къщи в село Яребица и село Подлес, гори в
районите на село Зафирово, село Звенимир и село Бащино.
Орехова градина и 100 пчелни кошера в района на село
Калугерене са спасени от опожаряване на 26 септември. В
близост до тях горели сухи треви, но огнеборци от Противопожарен участък – Главиница потушили пожара, преди
да нанесе материални щети.
Пожар в сухи треви е погасен на 26 септември от екип
на същия участък и в землището на село Зафирово. Няма
материални загуби.
Камион се запалил в движение по околовръстния път
край Тутракан на 30 септември около 15:55 часа. Причината е техническа неизправност. Изгоряла част от товара
му - 3 тона слънчогледов шрот, но са спасени останалите
23 тона, както и камионът, след като екип на местната
противопожарна служба погасил огъня.
Няма материални щети при пожар, възникнал на 30
септември в землището на село Богданци, където в
овладяването на огъня е участвала и гасаческа група
от Главиница.

Община Главиница, Област Силистра

Обявление
Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот с предназначение „за офис“, представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор № 15031.501.434.4.2 /
бивш офис на БДСК/ с площ 34,00 кв. м., гр.Главиница, ул.
”Витоша”№ 46, ет.1 в поземлен имот с идентификатор
15031.501.434 - АЧОС № 2296/28.01.2011 г.
Търгът ще се проведе на 01.11.2019 г. от 10:00 часа в
заседателната зала на IV етаж в административната
сграда на Община Главиница. Закупуването и получаването на документацията се извършва всеки работен
ден от 09:00 часа до 16:00 часа, след представяне
на документ за закупуването й. Документацията се
получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж 1.
Краен срок на закупуване на документацията и
подаване на заявления за участие е до 16:00 часа на
31.10.2019 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се
проведе на 06.12.2019 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за
участие, закупуване на тръжни документи, оглед на
обекта и подаване на заявления за участие до 16:00
часа на 05.12 .2019 г.
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С нов проект в община Ситово ще подкрепят
най-уязвимата част от населението
О
бщина Ситово ще реализира пореден проект,
насочен към подкрепа
на местните хора, представители на най-уязвимата и
маргинализирана част от
населението на общината.
МИГ „Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа”
одобри проект „Социално
приобщаване на представителите на уязвими, етнически и маргинализирани групи в община Ситово
чрез подобряване достъпа
до заетост, социални и
здравни услуги”, който ще
се финансира в рамките на
Стратегията за местно
развитие чрез ОП „Разви-

тие на човешките ресурси”
2014-2020 г. Безвъзмездната
финансова помощ е в размер
на 147 650,82 лв.
Общата цел на проекта
е социално приобщаване на
неактивните, безработни
лица от най-уязвимата и
маргинализирана част от
населението на общината
чрез тяхното активиране за
включване на пазара на труда, осигуряване на обучение
и заетост, както и подобряване достъпа до социални и
здравни услуги на ромите и
на другите етнически групи.
В рамките на проекта:
- 55 лица от община Ситово ще бъдат иденти-

Близо 90 т. смет депонирани
в Силистренско в кампанията
"Да изчистим България 2019"
риключи обобщението
от участието на населението (според НСИ
– 110 562 жители) от област
Силистра в осмото издание
на инициативата „Да изчистим България заедно 2019“,
проведена в дните преди 14
септември, както и в самия
ден - връх на кампанията,
провеждана в целия свят.
Според постъпилата в Областна администрация информация, общият брой на
доброволците е 7 345 души
(най-много в община Тутракан – 4 700), представители
на 146 фирми и ведомства –
сред тях е екипът на Областна
администрация Силистра с
проведена акция в местност
в близост до парк „Орехова
гора“ (най-много са участвалите от община Тутракан

П

– 65), 20 училища и 24 НПО.
Почистени са 33 нерегламентирани сметища (най-много
- 23, в община Главиница).
В област Силистра общият
брой на маркираните места
на т.нар. дигитална карта,
публикувана на сайта на кампанията, е 29 (най-много - 14,
са в община Кайнарджа).
Засадените фиданки са 234
(най-много - 200, в община
Ситово). Възстановените съоръжения са 11 (най-много - 6,
са в община Дулово). В ТПО
Русе от името на община Тутракан са депонирани 8,2 тона
смет. От останалите общини в
областта в РДТПО Силистра общо над 80 тона (най-много
в община Дулово - 30 т.). И
на двете места депонирането
е без такса, каквато е предварителната договорка.

фицирани и активирани за
включване в заетост, като
за целта ще бъде назначен
„Трудов медиатор” за срок
от 14 месеца;
- 20 лица ще бъдат включени в обучение за професионална квалификация по
професия „Работник в озеленяването” и по професия
„Помощник пътен строител”
и в последваща заетост в
Общинска администрация
Ситово за период от 6 месеца;
- ще бъдат оборудвани
20 нови работни места в
Общинска администрация
Ситово;
- ще бъдат проведени 60

информационни срещи по
всички населени места на
общината, на които медицински специалист ще представя здравна информация по
различни медицински теми,
ще разговаря с жените и
младите майки, с подрастващите и младите хора, и др.
Ще бъде осигурена здравна консултация за всички
уязвими лица, които нямат
достъп до здравни услуги.
Изпълнението на проекта ще има своя принос за
подобряване условията на
живот, социална и трудова
реализация на жителите на
община Ситово.
“ТГ”

Зам.-областният управител
с приемна в Ситово
родължават приемните в общините от
област Силистра на
представители от Областна администрация Силистра. Поредната бе в
Ситово, където Областна
администрация бе представена от Стоян Бонев
- зам.-областен управител.
От направените срещи с
граждани и с представители на местните власти
бяха коментирани следните
проблеми: констатирана
е необходимост от уширение на разклона за село
Ситово на главен път Силистра - Русе, тъй като в
настоящата обстановка е
с предпоставки за ПТП - за
ситуацията има сигнали в
общината; нужда има от
допълнителна работа по почистване на поясите, за да
не пречат на движението

П

на МПС в района; продължава работата по подготовката на откриването на
паметник на загиналите от
село Добротица, за което
има изграден Инициативен
комитет - предстои среща
в Областна администрация
за изчистване на проблеми
- паметникът би трябвало
да влезе в Регистъра на
военните паметници в област Силистра, но след съгласуване с Министерство
на отбраната и с военния
архив във Велико Търново;
съдействие е необходимо
от ОПУ Силистра относно
пътната маркировка в общината.
Радостно съобщение е
споделено от местното земеделско училище, в което
тазгодишният прием е над
очакванията.
“ТГ”

Служители на РУ-Тутракан задържаха
двама за поискан, даден и приет подкуп
Д

иректорът на дирекция „Местни
данъци и такси“ в
община Тутракан е бил
задържан с подкуп на
работното си място.
60-годишнинят Алекси
Б. е привлечен като
обвиняем за извършено
престъпление по член
301, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Като длъжностно

лице той поискал парите от 40-годишния
Севгинай А., за да бъде
занижена оценката на
луксозния му автомобил с цел заплащане на
по-малък данък. Гражданинът, предложил
и дал подкупа от 255
лева, също е задържан.
Той ще отговаря за
престъпление по член
304, ал. 1 от НК.

След 24-часовото задържане на двамата
мъже Окръжната прокуратура в Силистра
е продължила срока на
ареста им до 72 часа
с цел довеждането на
двамата обвиняеми в
съда, където ще бъдат внесени искания
за вземане на мярка
за неотклонение „Задържане под стража“.

Задържането на директора от община
Тутракан като получател на подкупа и
на гражданина, който
го е дал, е станало
след продължила близо
шест месеца сериозна
оперативна работа на
ОД на МВР под ръководството на Окръжната прокуратура в
Силистра.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 30 септември 2019 г.
2 санитари, основно образование
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 работника, 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
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
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.

образование
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В СУ "Христо Ботев" - Тутракан

Европейски ден на езиците
в училищната библиотека В

Урок за Ран Босилек

секи един от нас помни български автори
и техните златни
стихове и произведения,
които ни връщат към детството и са неделима част
от него. Един от тях е Ран
Босилек – писателят вълшебник. На 26 септември
тази година се навършиха
133 години от рождението
му. Отбелязахме годишнината с интерактивен урок
в училищната библиотека
заедно с учениците от 2
„Б“ клас и госпожа Ирена
Проданова.
Проследихме презентация, която ни запозна с ин-

о инициатива на
Съвета на Европа със седалище
в Страсбург, от 2001
година Европейският
ден на езиците се
чества ежегодно на
26 септември.
Заедно с изучаващите английски език
ученици от 4 „Б“ клас
и госпожа Иванка Павлова проведохме в училищната библиотека
интерактивен урок
„Езиците са мост
между хората“, посветен на езиковото
многообразие в нашия
континент. Гледахме
репортажи за появата и същността на
този празник. Слушахме коментари на
представители от
различни възрасти за
важността от изучаването на чужди езици
и кои от тях трябва
да се изучават приоритетно. Проследихме с интерес филм,
разкриващ десетте
трудни за научаване
чужди езици. Сред тях
от Европа са
норвежки език и исландски език. Слушахме
и гледахме видеоклипове с песничката за
азбуката на руски и
френски език. Не про-
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пуснахме да научим
някои думи и изрази
от тези два европейски езика. Проверихме
своите познания и от

говори английски език.
Вече знаем, че баският език /говорен от
баските, обитаващи
Пиренеите в централ-

най-хубавите му стихотворения за деца, с които
са отраснали нашите майки и бащи „Родна стряха“,
„Родна реч“, „Я кажи ми,
облаче ле бяло“. Гледахме
анимирани филмчета с
приказките „Дядо и ряпа“
и „Косе Босе“. Запознахме
се с една от забавните
истории на героите от „Патиланско царство“ – „Първи
срещи в село“.
„Красива и благозвучна
е родната реч, особено
когато перото е в ръцете на прочут майстор на
словото. Нека в България
да има повече творци като
Ран Босилек, всеотдадени
Слушахме от видеозапис на възпитанието на найтересни факти от живота автентичния глас на тво- малките й граждани.“
Анка КОЗАРЕВА
на писателя и неговите реца. Не пропуснахме да
популярни произведения. се насладим на едни от

Европейския ден без загинали на пътя

езиков въпросник. Научихме, че броят на
автентичните езици
в Европа е между 220
и 230. Стана ни ясно,
че днес в световен
мащаб се говорят
около 6000 езика. Разбрахме, че английският е най-широко разпространеният език
в света. Смята се,
че около 1 милиард и
800 милиона от населението на света

ната част на Испания
и съседния район на
югозападна Франция/
се счита за най-старият европейски език,
който се говори и
днес. От Google научихме, че: „Съветът
на Европа окуражава
многоезичността на
континента с убеждението, че езиковото
многообразие е средство за постигане на
междукултурно разбирателство и ключов
елемент от богатото
културно наследство
на Европа.“ Чрез верижно четене четохме и преведохме откъси от приказка на
английски език. Посетихме и двуезичната
библиотека http://www.
bglibrary.net/.
Убедени сме, че езиците са увлекателни
и за нас са голямо
предизвикателство.
Имаме ли желание да
изучаваме чужд език,
всичко ще се случва с
лекота и ще ни носи
приятни емоции.
Анка КОЗАРЕВА

а 26 септември т.г.
училищната комисия
по БДП в СУ "Христо
Ботев" с председател
г-жа Дияна Станкова,
съвместно с представители на Ученическия
съвет отбелязаха Европейския ден без загинали
на пътя.
Тази година събитието
е под мотото "Обичам
семейството си! Да го
пазим на пътя!". Ученици
от 12а и 12б клас раздадоха флаери, изработени
от г-жа Е.Шербанова и
учениците от 3б клас на
родители.
В следобедните часове имаше организирана
викторина с ученици от
групата за ЦДО 5а, 5б

Н

клас с учител Ан. Иванова
и учениците от 3б клас
с класен ръководител
В.Стойкова. Приключихме
с рисунки за ученическия

конкурс, а спечелилите
ще бъдат изпратени за
участие в национален
конкурс за плакат.
Наталия ГЕНЧЕВА
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Училище за бременни Нова изложба приканва ценителите
изобразителното изкуство в
"Щъркелите на Тутракан" на
Изложбената зала на Историческия музей

Калина ГРЪНЧАРОВА
дна позитивна среща, в която участваха много млади
хора, бе първият "учебен
час" в Училището за бременни,
което се проведе в Тутракан на 28
септември.
Най-напред зам.-кметът на общината Петя Князова-Василева
даде информация за работата
на Общинския Фонд Ин витро и
грижата за младите двойки, които
раждат и отглеждат децата си в
Тутракан.
Фондът съществува от
м.октомври 2014 г., когато е прието решението на Общински съветТутракан и в бюджета за следващата година са планирани 10 хиляди
лева. От тогава тази финансова
сума фигурира всяка година в
общинския бюджет. Освен това бе
изработен и приет Правилник за
отпускане на средства на семейства с репродуктивни проблеми.
Досега са подпомогнати 5 двойки и при три от тях крайният резултат е успешен.
Мария Дичева, координатор на
Фондация "Искам бебе" за Тутракан, е сред подпомогнатите от
Фонда, тя е бременна с близнаци,

Е

които се очаква да роди през
м.март следващата година.
В срещата взеха активно участие
и двама от най-добрите български
акушер-гинеколози - д-р Любомир
Бойчев и д-р Богомил Бойчев,
неонатологът д-р Черноокова,
акушерката Иванка Радкова, д-р
Деян Малчев и д-р Ангелов - млади
лекари, които помагат на бъдещите
родители да стигнат до мечтаното
бебе. Те ще бъдат и лектори в пос-

"Искам бебе".
Училището за бременни "Щъркелите на Тутракан" ще се провежда
веднъж месечно и ще бъде безплатно за всички желаещи да се
включат в него. Освен, че ще научават полезни неща, участниците ще
могат да задават и своите въпроси
- за всичко, което ги интересува
свързано със забременяването,
процес на бременност и др.
"Няма неудобни въпроси" - категорична е и Радина Велчева,
която е основател на Фондация
"Искам бебе", затова точно е това
Училище. С него ще се затвори
цикълът за информация по време
на една бременност, каза още тя.
Защото лекарите не винаги могат
да обърнат достатъчно внимание
или до отговорят на всички въпроси по време на преглед".
Освен това Училището за бременни е отворено за всички - и за
двойки и млади хора от съседните

ледващите срещи на Училището за
бременни.
Всъщност, проектът "Училище
за бременни" е инициатива на
най-голямата българска биобанка
за стволови клетки "Биорегенерация" в партньорство с Фондация

градове и области.
Първата лекция "Въпроси и
отговори свързани с нормалното
естествено раждане" ще продължи
и във втория час на Училището
- през последната седмица на м.
октомври.

съединени към каналзиционната мрежа - 264 жители,
брой екв. жители, които ще
бъдат свързани към ПСОВ
- 10 337 е.ж..
Обща стойност на проекта
е 32 347 993,80 лв., от които
19 274 145,60 лв. от кохезионен фонд, 3 401 319,81
лв. от национално съфинансиране и 4 121 350,25
лв. собствени средства на
Община Тутракан. Недопустими разходи по проекта са
5 551 178,14 лв., които се
осигуряват за финансиране
от община Тутракан.
Бенефициент на проекта
а 26.09.2019 г. от
13:00 часа в местността „Баша”, източно от ул.”Рибарска”, поземлен имот №73496.506.9, се
състоя официална церемония „Първа копка” по стартирането на строителните
дейности по „Инвестиционен проект за изграждане
на ГПСОВ и доизграждане
на канализационна мрежа
в гр. Тутракан”, финансиран
по Оперативна програма
„Околна среда“ 2014-2020.
Главната цел на проекта
по ДБФП: BG16M1OP0021.009-0002-C01/04.04.2018
г. е изграждане на пречиствателна станция, както и
доизграждане изцяло на
канализационната мрежа
в гр.Тутракан. Ще бъде
подменена амортизирала-
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та водопроводна мрежа по
улиците, по които ще се
извършва реконструкция и
изграждане на канализационната мрежа.
Конкретни резултати от
изпълнението на проекта
ще са новопостроена ПСОВ
- 1 бр., рехабилитирана водопроводна мрежа - 4927
т., рехабилитирани сградни
водопроводни отклонения
- 261 броя, новопостроена
канализационна мрежа 2242 т., рехабилитирана канализационна мрежа - 4528
т., нови сградни канализационни отклонения - 60 броя,
рехабилитирани канализационни отклонения - 176
броя, изграден довеждащ
колектор до ПСОВ - 0.391
км, допълнителен брой жители, които ще бъдат при-

продължение вече на
30 години, студенти
от ВТУ "Св. Св. Кирил
и Методий", Факултет по
Изобразително изкуство
изнасят художествената
си практика в Тутракан.
На 27 септември, младите
творци, вдъхновени от
Тутракан и реката, представиха произведенията
си пред обществеността
в изложба.
Свои картини представиха и възпитаници на
Школата по изобразително
изкуство при ОЦИД-Тутракан, с ръководител Аурел
Стоянов.
Изложбата се откри от
Петър Бойчев - директор на
Историческия музей и Алек-

В

е Община Тутракан, а асоцииран партньор е „ВиК“,
ООД Силистра.
На церемонията присъстваха: инж. Магдалина
Илиева - Заместник-кмет
на община Тутракан, инж.
Албена Ангелова - изпълнителен директор на фирмата
изпълнител, представители
на сдружение „ТК Тутракан”,
което осъществява строителния надзор, представители на ВиК - гр.Силистра и
ВиК - гр. Тутракан, д-р Димитър Стефанов, граждани,
гости и други заинтересовани страни.

Този документ е създаден в рамките на проект „Инвестиционен
проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационната
мрежа в гр.Тутракан по Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №BG16M1OP002-1.009-0002-C01/04.04.2018г.,
който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПОС 2014-2020г.,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и
Кохезионния фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
на ОПОС 2014-2020г."

сандър Димитров - уредник
на Художествената галерия
в града. Думата взе и ръководителят на студентите
доц. Мартина Караиванова,
която изрази своите благодарности към Община Тутракан и Историческия музей
за гостоприемството и
оказаната помощ. Тя изказа
възхитата си от природните и архитектурни красоти
на крайдунавския ни град,
който оказват творческо

и релаксиращо въздействие
върху творците и гостите
на града.
Изложбата, експонирана
в Изложбената зала на Исторически музей-Тутракан,
може да посетите всеки
делничен ден до средата на
месец октомври.
Вход свободен!
Даниела ИВАНОВА,
Уредник-ПР,
Исторически музейТутракан

местни избори - 2019
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Коалиция "Алтернативата на гражданите"

С водосвет ГЕРБ откри Негово Величество Избирателят ще реши кои
предизборната кампания са достойните за кмет и общински съветници

слие и единодушие да изживее тези дни на високи
напрежения обединени
в едно, с непоколебима
вяра в своите честит
бъдни дни. Амин!
Бъдете единомислени!
На многая лета!" - бе посланието на отец Михаил
към всички след края на
водосвета.
"Откриваме предизборната кампания в с.
Шуменци, а не както
традиционно се прави - в
града, с което искаме да
покажем, че в следващия
от стр. 1
витера Калина Михайлова, досегашен кмет и
кандидат в настоящите
местни избори за кмет
на с.Шуменци. Тя разказа
на присъстващите историята на храма осветен
през 1995 г., след което
отец Михаил отслужи
водосвет.
"Всички обществени
длъжности са таланти.
Да се чувстваш българин, това значи да ми-

оалиция „Алтернативата на гражданите“
(ВМРО - Българско национално движение, Български земеделски съюз и Партия на зелените) откриха с
водосвет предизборната си
кампания в Тутракан.
"Ние сме Коалицията, която участва само с листа
с кандидати за общински
съветници и подкрепяме
кандидатурата на сегашния
кмет д-р Димитър Стефанов в предстоящите
местни избори на 27 октомври, каза по време на
откриването народният
представител Александър
Сабанов. Тази листа е съставена само от граждани,
които с малки изключения
не са партийно обвързани.
Ние вярваме, че местните
избори са на местните

К

хора, на гражданите на
всяка община. Те решават
кой искат да ги управлява и
как да се развива тяхната
община.
Ние ще водим позитивна
кампания, без да провокираме и нападаме нашите
опоненти. Ще говорим с
аргументи, а не с обиди и
заплахи, както започна кампанията една от партиите.
Пожелавам успех на всички!
Нека Негово Величество
Избирателят да реши кой е
по-достоен и за кмет, и за
общински съветници."
Листата на кандидати
за общински съветници на
Коалиция „Алтернативата
на гражданите“ включва:
1. Иван Георгиев Костанцалиев
2. Галина Стефанова Спасова

Движение ЗАЕДНО за промяна
представи своята управленска програма
кметски мандат сме
решили да наблегнем на
работа в населените
места на община Тутракан. Там тя определено
изостава. Инфраструктурата е под всякаква
критика, в плачевно състояние е. Крайно време
е някой да обърне внимание на селата" - каза
кандидатът за кмет на
община Тутракан Ивелин
Русев.

слиш, да чувстваш, да
живееш за величието на
народа си и над всичко на
поставяш Бог. Да бъдем
единомислени!
Мир и благоденствие
на всеки град, във всяко
село на нашата Родина!
Да процъфтяват във
вяра, благочестие и братолюбие! Да има в изобилие Божиите дарове! Да
бъдат безоблачни дните
ни! Мир и благочестие
във всеки български дом!
Мир и благоденствие на
цялото българско общество, което в единоми-

3. Милен Милков Маринов
4. Веселин Павлов Костов
5. Владимир Йорданов
Колев
6. Иван Лазаров Иванов
7. Снежана Маринова Михайлова
8. Антон Ангелов Владев
9. Данаил Иванов Раев
10. Валентин Шербанов
Великов
11. Цветан Стоянов Друмев
12. Илко Стелиянов Чакъров
13. Стоян Стефанов Стоянов
14. Марийка Василева
Николова
15. Надежда Алексиева
Иванова
16. Венелин Андреев Флешеров
17. Валентин Маринов
Симеонов

а 1 октомври своята предизборна
кампания откри Движение ЗАЕДНО
за промяна. В залата на Общинския
съвет кандидатът за кмет на община Тутракан д-р Ирена Бонева-Вълчева и кандидатът за общински съветник Кристиян Калчев
представиха управленската програма на
Движението за следващия мандат.
"Ще дадем конкретни решения на
проблемите в общината и ти можеш да
си част от промяната към по-добро" - е
обръщението към всички избиратели на
Движение ЗАЕДНО за промяна.
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Гр. Тутракан секция 19 34 00 701 ОЦИД
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Катя Николова Йорданова
Зам.-председател Петранка Стефанова Иванова
Секретар
Тодорка Георгиева Карастоянова
Член
Доротея Константинова Бальовска
Член
Нина Антонова Михова
Член
Добринка Костадинова Бързалева
Член
Марлена Иванова Тодорова
Член
Александър Пламенов Димитров
Член
Евлин Сергюн Нешели-Михайлова
Гр. Тутракан секция 19 34 00 702
Читалище „Н.Й. Вапцаров”
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Маринела Николаева Ганева
Зам.-председател Филиз Юмер Мустафа
Секретар
Маринка Цонева Димитрова
Член
Галя Иванова Димитрова
Член
Марийка Димитрова Маринова
Член
Пирина Атанасова Янева
Член
Донка Николова Петрова
Член
Огнян Петров Нецов
Член
Тихомир Йорданов Димитров
Гр. Тутракан секция 19 34 00 703 Общински съвет
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Февзия Февзи Асан
Зам.-председател Гинка Кирилова Стоянова
Секретар
Иванка Господинова Кулева
Член
Деница Петрова Кръстева
Член
Кристина Костадинова Недкова
Член
Гюлхан Юсеин Мустафа
Член
Реджеп Махмуд Салим
Член
Сияна Валентинова Чорбаджиева
Член
Росина Тодорова Пенчева
Гр. Тутракан секция 19 34 00 704 клуб „Росица”
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Гергана Иванова Войнова
Зам.-председател Мелекбер Шукри Касъмналъ
Секретар
Юлия Любенова Йорданова
Член
Петранка Георгиева Чорбаджиева
Член
Мариян Атанасов Стоянов
Член
Десислава Иванова Димчева
Член
Димитринка Димчева Гичкова
Член
Анка Николова Мирчева
Член
Ванеса Георгиева Йорданова
Гр. Тутракан секция 19 34 00 705 Шахматен клуб
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Калинка Неделчева Грънчарова
Зам.-председател Анна Валентинова Радева
Секретар
Николинка Стефанова Енчева
Член
Мариана Георгиева Христова
Член
Христина Иванова Димитрова
Член
Маргарита Неделчева Райкова-Осман
Член
Мария Николова Димитрова
Член
Йорданка Йорданова Грънчарова
Член
Минко Захариев Зарков
Гр. Тутракан секция 19 34 00 706 Закусвалня
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Мария Николова Стойкова
Зам.-председател Милена Йорданова Друмева
Секретар
Ванина Руменова Неделчева
Член
Ивелина Иванова Георгиева
Член
Теменужка Иванова Иванова
Член
Елена Николаева Христова
Член
Мария Стоянова Николова
Член
Семра Юмер Махмуд
Член
Петранка Маринова Димитрова
Гр. Тутракан секция 19 34 00 707 ДСХ
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Анета Стефанова Димитрова
Зам.-председател Кремена Ангелова Кирилова
Секретар
Радослав Филипов Радославов
Член
Димитрина Георгиева Барбучанова
Член
Милена Георгиева Николова
Член
Милена Николова Данкова
Член
Елица Христова Неделчева
Член
Марийка Петрова Василева
Член
Керана Йорданова Чакърова
Гр. Тутракан секция 19 34 00 708 ДГ „Славянка”
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Станка Димитрова Иванова
Зам.-председател Светослава Любенова Георгиева
Секретар
Вероника Димитрова Атанасова
Теодора Красимирова ДойноваЧлен
Кръстева
Член
Емил Димитров Петров
Член
Величка Кръстева Йорданова
Член
Михаил Атанасов Лисков
Член
Таня Петрова Русева
Член
Десислава Цветанова Петрова
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Гр. Тутракан секция 19 34 00 709 СУ „Христо Ботев”
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Светла Костова Стоянова
Зам.-председател Сезел Ахмедова Бейтула
Секретар
Янка Борисова Ангелова
Член
Анка Стефанова Козарева
Член
Здравка Стоянова Дамянова
Член
Пенка Иванова Райкова
Член
Денислав Златков Маринов
Член
Тодорка Николова Дякова
Член
Мирослав Валентинов Ангелов
Гр. Тутракан секция 19 34 00 710 СУ „Христо Ботев”
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Толга Бейсим Юсню
Зам.-председател Радка Стоянова Георгиева
Секретар
Кремена Петрова Атанасова
Член
Анета Атанасова Ганчева-Тодорова
Член
Пламен Георгиев Аначков
Член
Васил Христов Йорданов
Член
Гюрсес Петров Александров
Член
Евгени Евгениев Чавдаров
Член
Йорданка Добрева Христова
с. Белица секция 19 34 00 711 Читалище
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Силвия Маринова Петрова
Зам.-председател Василка Радева Димитрова
Секретар
Йорданка Великова Ненова
Член
Невяна Маринова Стефанова
Член
Калинка Димитрова Данчева
Член
Петя Антонова Добрева
Член
Пламен Стефанов Данков
с. Нова Черна секция 19 34 00 712 Читалище
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Валентина Георгиева Георгиева
Зам.-председател Стефан Михайлов Табаков
Секретар
Иванка Емилиянова Вълкова
Член
Петранка Христова Павлова
Член
Марияна Георгиева Бобева
Член
Ерджан Мехмед Мехмед
Член
Мария Славова Петрова
Член
Дяна Енева Великова
Член
Елена Великова Василева
с. Нова Черна секция 19 34 00 713 Училище
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Разие Махмуд Салим
Зам.-председател Марийка Генчева Вълчева
Секретар
Николина Петрова Йорданова
Член
Нели Василева Стефанова
Член
Благин Пенев Кочанов
Член
Ремзи Ахмед Тарак
Член
Стоянка Костадинова Койчева
Член
Николета Арсенова Иванова
Член
Славянка Ангелова Иванова
с. Сяново секция 19 34 00 714 Кметство
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Марийка Христова Петрова
Зам.-председател Кристиан Георгиев Якимов
Секретар
Недялка Никова Василева
Член
Лазар Николов Киров
Член
Мария Николова Сабанска
с. Преславци секция 19 34 00 715 Пенсионерски клуб
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Асие Муртазова Рамадан
Зам.-председател Елиф Мехмед Алиш
Секретар
Ирина Стоянова Иванова
Член
Мелегбер Ахмедова Мемишева
Член
Жулиде Исмаил Рамадан
Член
Мария Илиева Георгиева
Член
Радка Атанасова Димитрова
Член
Светла Емилова Маринова
Член
Гюляр Ризова Али
с. Бреница секция 19 34 00 716 Кметство
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Метин Махмуд Мехмед
Зам.-председател Мустафа Мухарем Юсуф
Секретар
Невин Халил Ахмед
Член
Вилдан Сюлейман Мурад
Член
Амрие Сали Хюсеин
Член
Иван Николов Коприянов
Член
Младен Хараланов Георгиев
с. Старо село секция 19 34 00 717 Читалище
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Милица Светломирова Тодорова
Зам.-председател Костадинка Йорданова Тодорова
Секретар
Иванка Йорданова Ангелова
Член
Галина Цветанова Неделчева
Член
Росица Иванова Христова
Член
Здравка Георгиева Стоянова
Член
Надежда Атанасова Тодорова
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с. Старо село секция 19 34 00 718 Пенсионерски клуб
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Величка Петкова Николова
Зам.-председател Красимир Стелиянов Николов
Секретар
Деница Валентинова Димитрова
Член
Деница Милкова Григорова
Член
Гина Димитрова Георгиева
Член
Стоянка Ангелова Неделчева
Член
Мария Стефанова Стоянова
с. Шуменци секция 19 34 00 719 Кметство
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Драганка Георгиева Йорданова
Зам.-председател Стефка Рачева Илиева
Секретар
Коси Стоянов Петков
Член
Теменужка Тодорова Йорданова
Член
Нурай Наим Зекерие
Член
Рушан Халил Халил
Член
Магдалена Антонова Димитрова
с. Варненци секция 19 34 00 720 Ритуална зала
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Галя Василева Радославова
Зам.-председател Нела Йорданова Василева
Секретар
Пенчо Несторов Атанасов
Член
Теменужка Петкова Георгиева
Член
Димитър Илиев Райчев
Член
Милена Ангелова Досева
Член
Панайот Илиев Петров
с. Пожарево секция 19 34 00 721 Читалище
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Омина Миткова Стойкова
Зам.-председател Милена Пенева Ламбаджиева
Секретар
Лиляна Николова Донева
Член
Радослав Сашков Косулиев
Член
Благой Мирославов Параскевов
с. Цар Самуил секция 19 34 00 722 Училище
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Елена Николова Георгиева
Зам.-председател Стоянка Николова Симеонова
Секретар
Бейтула Кадир Неджиб
Член
Исмет Ниязи Алим
Член
Деспина Денева Калинова
Член
Иванка Йорданова Петкова
Член
Сабихат Салим Мехмедали
с. Цар Самуил секция 19 34 00 723 Читалище
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Емине Ибрям Федаил
Зам.-председател Стефка Александрова Василева
Секретар
Велика Трайкова Йорданова
Член
Ешреф Ахмедов Хайриев
Член
Весиле Мехмед Реджеб
Член
Ивелина Иванова Гогова
Член
Йорданка Великова Игнатова
Член
Нарцислав Иванов Великов
Член
Сабрие Ислям Раимова
с. Търновци секция 19 34 00 724 Читалище
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Ивелина Стоянова Иванова
Зам.-председател Веселина Великова Петкова
Секретар
Шенол Шефкетов Незиров
Член
Теодор Тодоров Апрозянов
Член
Теодора Тодорова Негрянова
Член
Маргарита Костадинова Иванова
Член
Гюляй Мехмед Юсеин
с. Антимово секция 19 34 00 725 Кметство
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Мартин Пламенов Данков
Зам.-председател Божидар Петров Кръстев
Секретар
Валентина Слободанова Рачева
Член
Пламен Георгиев Бабовлиев
Маргарита Александрова
Член
Мудраченкова
с. Царев дол секция 19 34 00 726 Читалище
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Невянка Иванова Йорданова
Зам.-председател Георги Костов Иванов
Секретар
Петранка Великова Хаджибеева
Член
Йорданка Пенчева Иванова
Член
Дечко Рачев Пенев
МБАЛ - Тутракан секция 19 34 00 727
Длъжност в
Име, презиме, фамилия
комисията
Председател
Развигор Стефанов Куманов
Зам.-председател Стефка Христова Вълкова
Секретар
Весела Николова Василева
Член
Миглена Дянкова Иванова
Член
Марийка Илиева Каприянова

хоби
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Мишо и Наско спират Субару-то на бензиностанция
в Германия. Бензинджията
пита: "Бензин, дизел?"
Мишо: "Само вода, моля."
Пълни резервоара до горе,
вади едно шишенце с таблетки и пуска една в резервоара.
Качват се, палят и заминават.
На германеца му увисва ченето...
На следващия ден на същата бензиностанция.
Мишо: "Само вода, моля."
Пълни резервоара до горе,
вади шишенцето и пуска една
таблетка в резервоара. Качват се, палят и заминават.
На третия ден спират на
същата бензиностанция. Към
тях се приближава костюмиран господин и казва: "Чух,
че имате някакви специални
таблетки. Аз съм директорът
на ESSO и ви давам един
милион евро за тях."
Мишо: "Три милиона или
няма сделка."
След малко получават парите, дават шишенцето с
таблетките на господина и си
тръгват.
Наско пита: "Абе, Мишо, а
ние как ще караме сега?"
Мишо: "Ами, както и до сега
- на газ."

Полов атлет с една буква?
- Я!
- Полов атлет с три букви?
- Па я!
Мъж се прибира, звъни, но
не му отварят.
Изнервен от разни подозрения, се засилил и разбил
вратата. От спалнята излиза
жена му по халат и:
- Какво направи бе, идиот?
Разби вратата! Добре, че
случайно тук има един дърводелец...
Между приятелки:
- Казах на мъжа ми, че
освен съпруга искам да съм
и приятелка. Отвори 2 бири,
и започна да ми разказва с
какъв звяр живее.
В маршрутката звъни телефон. Русокоса красавица
започва да рови из чантата си,
но безуспешно. След малко
пак зазвънява същият телефон и пак напразно ровене.
В един момент, тя виновно
казва на спътниците си:
- Сигурно съм го забравила
вкъщи...
Въпрос на избирателите
към ЦИК:
Ако задраскаме квадратчето с Х,може ли след него да
напишем още две букви?

Забавна астрология
СУДОКУ

- A така, удави го тоя дзвер!
- Тихо бе, бабо, на кръщене
сме!

7

Везни

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

1. Родените под този зодиакален знак са изключително очарователни и определено флиртът не
им е чужд. Трудно е човек да устои на чара им.
2. За тях е характерно, че винаги мислят няколко крачки преди конкурентите си.
3. В любовта Везните могат да бъдат егоистични и не могат да бъдат с някого, към когото
не изпитват силни чувства.
4. Везните предпочитат да изгубят спор, отколкото приятелство.
5. Понякога забравят за собствените си нужди,
но това е само защото се опитват да направят
хората край себе си щастливи.
6. Везните са отлични слушатели и добри
съветници.
7. Любопитни, родените под тази зодия не
спират да изучават света и да измислят креативни идеи.
8. Представителите на силния пол са големи
джентълмени и са готови на всичко, за да впечатлят нежния пол.
9. Везните са социални създания и жадуват за
стимулиращи разговори.
10. Везните са истински щастливи, когато хората, които обичат се чувстват по този начин.
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там, КраЙ реКата...
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Листа
за общински съветници на Движение ЗАЕДНО за промяна

1. Д-р Ирена БоневаВълчева
Семейна с две дъщери.
Работи в Областна дирекция за безопасност
на храните - Силистра,
отдел "Контрол храни" Тутракан. Магистратура
по ветеринарно-санитарна
експертиза и администрация. Председател на Синдикалната организация към
КНСБ в Областна дирекция
по безопасност на храните
- Силистра, Председател
на Съюза на ветеринарните лекари в Силистра.
Хоби - рафтинг, каякинг,
високопланински туризъм,
пътешественик.
2. Цветелина Петкова
Калчева
Семейна, с две деца.
Висше образование „Аграрна икономика“, 19 години
трудов стаж в сферата
на земеделието като главен счетоводител. От две

години е избрана за Председател на Земеделска кооперация „Христо Ботев“ - гр.
Тутракан
3. Кристиян Сашев
Калчев
Висше образование „Държавно и общинско управление“ в Московски институт по държавно управление и право - Москва, Русия.
Работи като Председател
на Националния клуб ЮНЕСКО за съхраняването на
българската култура, традиции и обичаи.
4. Февзие Ниязи Узун
Висше образование. Дългогодишен опит в ръководството, организиране и
координиране дейността
на регионални структури на Министерство на
земеделието и община
Тутракан. Специалист по
управление и стопанисване
на общинска и държавна
собственост.

5. Румянка Петрова
Ангелова
Родена в с. Старо село,
висше образование, работи като старши учител
в СУ „Йордан Йовков“ - гр.
Тутракан
6. Анатоли Николов
Якимов
Управлява собствен бизнес в сферата на услугите.
7. Яница Стоянова
Висше образование, магистър по специалност
„Компютърни системи",
Земеделски производител
в с. Шуменци
8. Симеон Куцаров
Най-младият кандидат за
общински съветник - на 25
години, Търговски представител, висше образование,
специалист по политики на
Европейския съюз и международни отношения.
9. Йордан Филев
Семеен с две деца, пенсиониран старшина от

Военно-въздушните сили.
Занимава се с пчеларство.
Роден в с. Белица, кандидат за кмет на с. Белица.
10. Стефка Козарева
Предприемач, има собствен бизнес в текстилната
индустрия.
11. Валентин Пенчев
Земеделски производител
от с. Нова Черна
12. Наталия Георгиева
Генчева
Висше образование, учител по Химия и биология в
СУ „Христо Ботев“
13. Цветанка Николова
Кандидат за кмет на с.
Старо село, развива собствен бизнес
14. Румяна Капинчева
Висше образование, специалист по културно наследство. Има управленски
опит като заместник-кмет
на община Тутракан. Член
на съюза на писателите в
България.

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:

3 октомври - Пенка МЕТОДИЕВА, Мед.сестра, ДГ "Славянка", Тутракан
3 октомври - Светлин КАРАСТОЯНОВ, гр. Тутракан
4 октомври - Владимир ЕНЕВ, ТС "Борис Илиев, НЧ
"Н.Й.Вапцаров"-Тутракан
4 октомври - Албена НИКОЛОВА, Мед.сестра, ДГ "Славянка", Тутракан
4 октомври - Гюлнар АСАН, Ст.спец. "АФО", Кметство
Долно Ряхово, община Главиница
5 октомври - Любомир БОЕВСКИ, гр. Тутракан
6 октомври - Иван КОСТАНЦАЛИЕВ, Ротари Клуб Тут-

ракан
6 октомври - Радка КОСТАДИНОВА, ФГ "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
6 октомври - Нехат КАНТАРОВ, Общински съветник
от ДПС, ОбС-Тутракан
8 октомври - Георги ЧОБАНОВ, Гл.експерт "Икономически дейности и логистика", Община Тутракан
9 октомври - Венцислав СТАТЕВ, Ротари Клуб Тутракан
9 октомври - Джюнейт МЮМЮН, Кмет на с. Ножарево,
община Главиница

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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