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2

РЕГИОН

НОВИНИ
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТТУТРАКАН
На 17 октомври (четвъртък) от 9:00 ч. ще започне
извънредно заседание на Общински съвет-Тутракан. То
е свикано във връзка с приемането на решение за избор
на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община
Тутракан и кмет на Кметство в община Тутракан във
връзка с предстоящите местни избори.
ТУТРАКАНСКИ ПОЛИЦАЙ УЧАСТВА В
НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС "ПЪТЕН ПОЛИЦАЙ
НА ГОДИНАТА"
ɆɥɚɞɲɢɚɜɬɨɤɨɧɬɪɨɥɶɨɪɴɬȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪȽɚɧɱɟɜɨɬɊɍȾɭɥɨ
ɜɨɟɫɩɟɱɟɥɢɥɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨɜɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɬɨɤɥɚɫɢɪɚɧɟɩɨ
ɫɬɪɟɥɛɚɫɩɢɫɬɨɥɟɬɢɬɪɟɬɨɧɚɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɹɢɡɩɢɬɩɨɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɡɢɪɚɧɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɤɨɧɤɭɪɫÄɉɴɬɟɧɩɨɥɢɰɚɣ
ɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚ´ɤɨɣɬɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜɤɪɚɹɧɚɦɢɧɚɥɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚɜ
ɉɥɟɜɟɧȼɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɩɪɨɹɜɚɬɚɫɚɭɱɚɫɬɜɚɥɢɫɴɫɬɟ
ɡɚɬɟɥɢɨɬɛɨɪɚɫɩɨɞɜɚɦɚɭɱɚɫɬɧɢɤɚɨɬɜɫɢɱɤɢɨɛɥɚɫɬɧɢ
ɞɢɪɟɤɰɢɢɧɚɆȼɊɜɫɬɪɚɧɚɬɚɤɚɬɨɞɢɪɟɤɰɢɹɬɚ±ɞɨɦɚɤɢɧɟ
ɛɢɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚɨɬɞɜɚɨɬɛɨɪɚȺɜɬɨɤɨɧɬɪɨɥɶɨɪɢɬɟɫɚɫɟ
ɫɴɫɬɟɡɚɜɚɥɢɜɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɬɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɧɢɡɩɢɬɩɨɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɡɢɪɚɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɪɟɥɛɚ ɫ ɩɢɫɬɨɥɟɬ ɨɤɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɩɴɪɜɚ
ɞɨɥɟɤɚɪɫɤɚɩɨɦɨɳɦɚɣɫɬɨɪɫɤɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɦɨɬɨɰɢɤɥɟɬ
ɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
ȼɨɬɛɨɪɧɨɬɨɤɥɚɫɢɪɚɧɟɧɚɲɢɹɬɬɢɦɫɴɫɬɚɜɟɧɨɬɦɥɚɞɲɢ
ɚɜɬɨɤɨɧɬɪɨɥɶɨɪȽɚɧɱɟɜɢɤɨɥɟɝɚɬɚɦɭɨɬɊɍɌɭɬɪɚɤɚɧȽɟɨɪɝɢ
Ƚɟɨɪɝɢɟɜɟɡɚɟɥɟɞɢɧɚɞɟɫɟɬɨɬɨɦɹɫɬɨ
ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ АКЦЕНТ В РАБОТАТА ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ
В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ɋɴɜɦɟɫɬɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚɧɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟɩɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚɡɚɨɛ
ɯɜɚɳɚɧɟɧɚɞɟɰɚɬɚɢɭɱɟɧɢɰɢɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɳɟ
ɫɟɮɨɤɭɫɢɪɚɜɩɨɝɨɥɹɦɚɫɬɟɩɟɧɜɴɪɯɭɩɪɟɜɟɧɰɢɹɨɬɨɬɩɚɞɚɧɟ
ɨɬɭɱɢɥɢɳɟɌɚɡɢɩɪɨɦɹɧɚɧɚɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟʋɨɞɨɛɪɢ
ɞɧɟɫɆɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɆɟɠɞɭɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɟɤɢɩɢ
ɳɟɩɪɨɞɴɥɠɚɬɞɚɞɟɣɫɬɜɚɬɚɞɟɬɫɤɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢɢɭɱɢɥɢɳɚɬɚ
ɳɟɢɦɚɬɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɬɩɨɝɴɜɤɚɜɢɦɟɪɤɢɡɚ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɪɟɞɨɜɧɨɬɨɩɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɭɱɟɛɧɢɬɟɡɚɧɹɬɢɹ
ȼɚɠɟɧɦɨɦɟɧɬɨɬɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚɬɟɡɢɟɤɢɩɢɟɞɚɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɚɬ
ɫɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟɟɰɟɥɦɨɬɢɜɢɪɚɧɟɬɨɢɦɡɚɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɬɪɚɣ
ɧɨɬɨɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɧɚɞɟɬɟɬɨɢɥɢɭɱɟɧɢɤɚɜɞɟɬɫɤɚɬɚɝɪɚɞɢɧɚ
ɢɥɢ ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ ɉɪɨɦɟɧɢɬɟ ɰɟɥɹɬ ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɹɬ ɩɨɝɨɥɹɦɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢɬɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
ɉɪɟɞɜɢɠɞɚɫɟɢɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɨɛɥɚɫɬɧɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɢ
ɰɟɧɬɪɨɜɟɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɧɚɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɧɢɜɨ
КРИМИНАЛЕ
ɝɨɞɢɲɟɧ ɲɨɮɢɪɚɥ ɛɟɡ ɤɧɢɠɤɚ ɢ ɩɨɞ ɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɜɟɳɟɫɬɜɚɇɚɨɤɬɨɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɫɟɥɨ
ɋɨɤɨɥ ɩɴɬɧɢ ɩɨɥɢɰɚɢ ɫɩɪɟɥɢ ɦɴɠɚ ɤɨɣɬɨ ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥ ɥɟɤ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥȻɆȼɢɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɱɟɬɨɣɲɨɮɢɪɚɛɟɡɤɧɢɠɤɚɢ
ɜɟɞɧɨɝɨɞɢɲɧɢɹɫɪɨɤɨɬɧɚɤɚɡɜɚɧɟɬɨɦɭɩɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧ
ɪɟɞ ɡɚ ɫɴɳɨɬɨ ɩɪɨɜɢɧɟɧɢɟ ɋ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɛɢɥɨ
ɨɬɱɟɬɟɧɨɱɟɟɫɟɞɧɚɥɡɚɞɜɨɥɚɧɚɫɥɟɞɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɪɨɝɚ
Ɂɚɞɴɪɠɚɧɟɡɚɫɪɨɤɞɨɱɚɫɚɩɨɫɥɭɱɚɹɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ȼɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɢɫɪɟɳɭɝɨɞɢɲɟɧɇɚ
ɨɤɬɨɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɩɨɭɥÄȺɧɚȼɟɧɬɭɪɚ³ɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɴɠɴɬɛɢɥɭɫɬɚɧɨɜɟɧɞɚɭɩɪɚɜɥɹɜɚɦɨɬɨɩɟɞɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ
ɩɨɧɚɞɥɟɠɧɢɹɪɟɞ
ɞɤɚɤɚɣɫɢɟɜɚɝɪɚɞɢɧɚɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫɟɥɨɄɚɥɭɝɟɪɟɧɟ
ɟɫɩɚɫɟɧɚɨɬɨɩɨɠɚɪɹɜɚɧɟɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɌɹɛɢɥɚɡɚɫɬɪɚ
ɲɟɧɚ ɨɬ ɩɨɠɚɪ ɜ ɫɬɴɪɧɢɳɟ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɚ ɛɥɢɡɨɫɬ ɧɨ
ɫɥɟɞɧɚɦɟɫɚɬɚɧɚɨɝɧɟɛɨɪɰɢɨɬɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɟɧɭɱɚɫɬɴɤ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɨɝɴɧɹɬɛɢɥɨɜɥɚɞɹɧɩɪɟɞɢɞɚɡɚɫɟɝɧɟɝɪɚɞɢɧɚɬɚ
ɝɨɞɢɲɟɧɟɡɚɞɴɪɠɚɧɫɥɟɞɤɚɬɨɲɨɮɢɪɚɥɩɨɞɜɴɡɞɟɣɫɬ
ɜɢɟɧɚɦɟɬɚɦɮɟɬɚɦɢɧɚɩɪɢɥɢɱɟɧɨɛɢɫɤɭɧɟɝɨɛɢɥɚɨɬɤɪɢɬɚ
ɫɴɳɚɬɚɞɪɨɝɚɇɚɨɤɬɨɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɪɚɣɨɧɚɧɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɦɴɠɴɬɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɌɨɣɨɬɚ³ɤɨɝɚɬɨ
ɩɴɬɧɢɩɨɥɢɰɚɢɝɨɫɩɪɟɥɢɡɚɩɪɨɜɟɪɤɚɋɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɛɢɥɨɨɬɱɟɬɟɧɨɱɟɟɭɩɨɬɪɟɛɢɥɦɟɬɚɦɮɟɬɚɦɢɧɚɩɪɢɢɡɜɴɪ
ɲɟɧ ɥɢɱɟɧ ɨɛɢɫɤ ɭ ɧɟɝɨ ɛɢɥɨ ɧɚɦɟɪɟɧɨ ɦɚɥɤɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɬɫɴɳɨɬɨɧɚɪɤɨɬɢɱɧɨɜɟɳɟɫɬɜɨɈɬɤɚɡɚɥɟɞɚɞɚɞɟɤɪɴɜɧɚ
ɩɪɨɛɚɢɟɛɢɥɡɚɞɴɪɠɚɧɡɚɫɪɨɤɞɨɱɚɫɚɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟ
ɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɋɩɪɨɦɢɥɚɚɥɤɨɯɨɥɧɨɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɝɨɞɢɲɟɧɭɩɪɚ
ɜɥɹɜɚɥɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄȺɭɞɢ³ɉɴɬɧɢɩɨɥɢɰɚɢɝɨɫɩɪɟɥɢɡɚ
ɩɪɨɜɟɪɤɚɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɩɨɭɥÄɋɢɥɢɫɬɪɚ³
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢɝɨɬɟɫɬɜɚɥɢɫɞɪɟɝɟɪɆɴɠɴɬɟɨɬɤɚɡɚɥɞɚɞɚɞɟ
ɤɪɴɜɧɚɩɪɨɛɚɢɟɛɢɥɡɚɞɴɪɠɚɧɡɚɫɪɨɤɞɨɱɚɫɚɉɨɫɥɭɱɚɹ
ɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɨɥɢɰɢɹɬɚɪɚɡɫɥɟɞɜɚɫɥɭɱɚɣɧɚɩɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɨɩɪɢɱɢɧɹ
ɜɚɧɟɧɚɫɦɴɪɬɧɚɝɪɴɛɧɚɱɧɨɠɢɜɨɬɧɨɇɚɨɤɬɨɦɜɪɢɨɤɨɥɨ
ɱɚɫɚɠɢɬɟɥɤɚɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɨɬɤɪɢɥɚɦɴɪɬɜɨɤɭɱɟɬɨɫɢɨɬ
ɩɨɪɨɞɚɬɚɧɟɦɫɤɚɨɜɱɚɪɤɚɜɞɜɨɪɚɧɚɞɨɦɚɫɢɢɩɨɞɚɥɚɫɢɝɧɚɥ
ɜɩɨɥɢɰɢɹɬɚȾɟɠɭɪɧɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɝɪɭɩɚɟɢɡɜɴɪɲɢɥɚɨɝɥɟɞ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɚɟɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚɈɛɪɚɡɭɜɚ
ɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɨɱɥɛɚɥɨɬɇɄ
ɋɟɞɟɦɫɚɩɨɠɚɪɢɬɟɜɫɭɯɢɬɪɟɜɢɢɫɬɴɪɧɢɳɚɡɚɝɚɫɟɧɢɨɬ
ɟɤɢɩɢ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɢɬɟ ɡɜɟɧɚ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ
ɩɪɟɡɩɨɱɢɜɧɢɬɟɞɧɢɇɹɦɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɡɚɝɭɛɢɋɩɚɫɟɧɢɫɚɞɜɟ
ɤɴɳɢɜɫɟɥɨȾɨɥɧɨɊɹɯɨɜɨɡɚɫɬɪɚɲɟɧɢɨɬɩɨɠɚɪɜɛɥɢɡɨɫɬ
ɇɟɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɟɧ ɝɨɞɢɲɟɧ ɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥ ɫɥɟɞ ɤɚɬɨ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɪɚɥɩɨɩɴɬɹɦɟɠɞɭɫɟɥɚɬɚɋɢɬɨɜɨɢɂɫɤɪɚɉɪɨ
ɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɟɫɬɚɧɚɥɨɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɉɪɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɬɨɜɚɪɟɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ ÄɎɨɪɞ³ ɦɴɠɴɬ ɢɡɝɭɛɢɥ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɞɤɨɥɚɬɚɢɫɟɭɞɚɪɢɥɜɤɪɚɣɩɴɬɧɨɞɴɪɜɨɉɨɥɭ
ɱɢɥɟɮɪɚɤɬɭɪɢɧɚɧɹɤɨɥɤɨɪɟɛɪɚɢɟɧɚɫɬɚɧɟɧɜɛɨɥɧɢɰɚ
ɋɴɫɬɚɜɟɧɦɭɟɚɤɬ

17 - 23.10.2019 г.

Картина на трудовия пазар в Силистренско
П

рез АВГУСТ постъпилите на работа регистрирани безработни
от област Силистра са
336, сочат данните от
Регионалната служба по
заетостта. Започналите
работа безработни без квалификация са 147, с работническа професия - 113, а
специалистите със средно
специално и висше образование – 76. Устроените на
работа младежи до 29 години са 71, а жените - 178.
Заетост е осигурена на 94
продължително безработни,
както и на 29 безработни с
намалена трудоспособност
от областта.
Трудовите посредници са
осигурили заетост на първичния пазар на 193 безработни. С посредничеството
на бюрата по труда други
39 безработни от областта
са наети по мерки, програми за заетост и схеми по
Оперативната програма
«Развитие на човешките
ресурси».
Общо обявените през
август свободни работни
места от работодатели
на територията на област

Силистра са 285.
През месеца търсенето
на работна сила в реалната икономика се изразява в
заявените общо 228 места
в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много
свободни работни места
са заявени от преработващата промишленост (47);
образованието (46); държавното управление (36); търговията (16); административните и спомагателни
дейности (15) и др.
По мерки, програми за заетост и схеми по ОП РЧР в
бюрата по труда в област
Силистра през август са
заявени 57 работни места.
Към края на август в
трите бюра по труда в област Силистра – Силистра,
Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са
4595, като се наблюдава
леко увеличение спрямо
юли (с 30 души), поради послабото търсене на кадри
през летния период. Като
търсещи работа лица са
регистрирани и 234 заети,
40 учащи и 97 пенсионери.
Равнището на безрабо-

тица за област Силистра,
е 10,1%, като се увеличава
с 0,1 п.п. спрямо предходния месец. /В сравнение с
август 2018 г. равнището
на безработица е по-ниско
с 1,1 процентни пункта./ На
база административната
статистика на Агенцията
по заетостта равнището
на регистрираната безработица за страната за
август 2019 г. е 5,3 на
сто, изчислено като дял на
регистрираните в бюрата
по труда безработни лица
към икономически активните лица на 15–64 години,
установени при Преброяване 2011.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял
има следния вид: най-високо
е равнището на безработица в община Кайнарджа
– 31,6% /492 безработни
лица/, следват общините
Главиница - 24,8% /826/, Алфатар – 19,7% /195/, Ситово
– 18,9% /285/, Дулово – 13,1%
/1272/, Тутракан – 7,3%
/381/, и най-ниско в община
Силистра – 4,9% /1144/.
Продължително безра-

ботните лица (с престой
на борсата над 1 година)
към края на август са 1942
(42%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 75 на сто, а
тези с основно и по-ниско
образование са 73%.
По професионален признак
регистрираните безработни са: без специалност
– 62%, с работнически професии – 26%, специалисти
– 12%.
Според образованието от
общия брой регистрирани
безработни в областта
преобладават тези с основно и по-ниско образование
- 56%, хората със средно
образование са 36%, а висшистите – 8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че
най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45%
от всички регистрирани,
тези от 30 до 49 години
са 43%, а младежите до 29
години – 12%.
От общо регистрираните
лицата с намалена работоспособност са 361. “ТГ”

Ученици посетиха Община Главиница
администрация.
За учениците бе изготвена и показана подробна
презентация с цел да се
запознаят с историята на
Община Главиница, функциите на Общински съвет и

о повод Деня на българската община,
който се отбелязва
на 12 октомври, ден по-рано
бе организирана среща с
дванадесетокласниците от
СУ „Васил Левски”, гр. Главиница и техните учители.
В сградата на Общината

П

общинска администрация
- по дирекции и отдели към
тях.
На финала на мероприятието за гостите имаше
почерпка и подаръци от
“ТГ”
Община Главиница.

те бяха посрещнати от
г-жа Сузан Акиф - Вр.и.д.
кмет на Община Главиница,
г-н Месут Алиш - председател на ОбС-Главиница,
г-н Ашкън Салим - секретар на Община Главиница,
директори, началници и
служители на общинска

Координационното звено за област Силистра и на екипите към него
ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚ ɡɚɥɚ
ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚ ɚɞɦɢɧɢ
ɫɬɪɚɰɢɹ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɛɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚɈɛ
ɥɚɫɬɟɧɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧ
ɬɴɪɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɩɪɢɥɚɝɚɧɟ
ɧɚɆɟɯɚɧɢɡɴɦɡɚɫɴɜɦɟɫɬɧɚ
ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ ɩɨ
ɨɛɯɜɚɳɚɧɟ ɢ ɜɤɥɸɱɜɚɧɟ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɧɚɞɟɰɚɢɭɱɟɧɢɰɢɜɡɚɞɴɥ
ɠɢɬɟɥɧɚ ɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɚ ɢ
ɭɱɢɥɢɳɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ Ɍɨ ɛɟ
ɜɨɞɟɧɨ ɨɬ ɋɬɨɹɧ Ȼɨɧɟɜ ±
ɡɚɦɟɫɬɧɢɤɨɛɥɚɫɬɟɧ ɭɩɪɚ

В

ɜɢɬɟɥ Ɉɫɧɨɜɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɢɡɧɟɫɟɞȽɚɛɪɢɟɥɚɆɢɬɤɨɜɚ
±ɧɚɱɚɥɧɢɤɧɚɊɍɈɧɚɆɈɇ
ɜɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɋɩɨɪɟɞɢɡɧɟɫɟɧɢɬɟɞɚɧɧɢ
ɨɬ   ɩɨɞɪɚɫɬɜɚɳɢ ɫɴɫ
ɫɬɚɬɭɬÄɭɱɚɳɫɟ³ɡɚɩɢɫɚɧɢɡɚ
ɭɱɢɥɢɳɟɫɚɈɫɬɚɧɚɥɢ
ɬɟɫɚɨɬɧɟɫɟɧɢɜɬɧɚɪɞɪɭɝɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢȼɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
ɝɡɚɨɛɯɜɚɬɫɚɞɭɲɢɨɬ
ɤɨɢɬɨɫɚɜɱɭɠɛɢɧɚ
ɫɚɜɟɱɟɡɚɩɢɫɚɧɢɚ±ɧɟ
ɫɚ ɡɚɩɢɫɚɧɢ ɇɚɣɬɪɭɞɧɨ
ɫɬɚɜɚ ɭɛɟɠɞɚɜɚɧɟɬɨ ɞɚ ɫɟ

ɡɚɩɢɲɚɬɜɭɱɢɥɢɳɟɜɴɜɜɴɡ
ɪɚɫɬɝ
ɉɪɢ ɫɟɞɦɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ 
ɫɚ ɞɟɰɚɬɚ ɤɨɢɬɨ ɩɨɜɬɚɪɹɬ
ɤɥɚɫɨɜɟɬɟɧɟɫɚɡɚɩɢɫɚ
ɧɢɫɚɨɦɴɠɟɧɢɚɢɦɚɧɹ
ɤɨɥɤɨɟɞɢɧɢɱɧɢɫɥɭɱɚɢɫɴɫ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɤɨɹɬɨɫɟɩɪɨɜɟ
ɪɹɜɚ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɢɧɫɬɢ
ɬɭɰɢɢȼɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚɭɱɟɛɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɳɟɫɟɪɚɛɨɬɢɩɨɞɜɚ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɤɨɢɬɨ ɆɈɇ ɟ
ɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬ Äɉɨɞɤɪɟɩɚ
ɡɚ ɭɫɩɟɯ³ ɜ  ɨɬ  ɭɱɟɛ
ɧɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ  ɢ ÄȺɤɬɢɜɧɨ

ɩɪɢɨɛɳɚɜɚɧɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ
ɧɚ ɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨ ɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɧɢɟ³ ɜ  ɞɟɬɫɤɢ ɝɪɚ
ɞɢɧɢɢɜɭɱɢɥɢɳɚ ȼ
ɝɪɭɩɢ  ɞɟɰɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɳɟ ɢɡɭɱɚɜɚɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤ
Ɇɟɞɢɚɬɨɪɢ ɳɟ ɢɦɚ ɜ 
ɞɟɬɫɤɢ ɝɪɚɞɢɧɢ ɢ ɜ  ɭɱɢ
ɥɢɳɚ ± ɧɚ ɩɴɥɟɧ ɳɚɬ ɚ ɜ
ɞɪɭɝɢ±ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɳɚɬ
ɉɪɨɞɴɥɠɚɜɚɪɚɡɹɫɧɢɬɟɥɧɚ
ɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢ
ɨɧɧɨɬɨ ɡɜɟɧɨ ɢ ɧɚ ɟɤɢɩɢɬɟ
ɤɴɦɧɟɝɨ
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 14 октомври 2019 г.
3 оператори на производствена линия, основно образование
1 готвач, няма изискване за заемане
2 санитари, основно образование
2 продавач – консултанти, основно образование, работа с компютър, двусменен режим на работа
1 библиотекар, висше образование, библиотечно –
информационни науки и архивистика
4 шивачки, без изискване за 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.
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За единението на българите Среща с местния бизнес проведе
кандидатът на ДПС за кмет на
община Тутракан Нехат Кантаров

реща-разговор на
тема „За единение на
българите" се проведе в Тутракан на 11 октомври, в която взеха участие
акад. Стефан Воденичаров,
акад. Георги Марков и Иван
Гранитски.
По време на срещата те
представиха документа на
българските учени, индустриалци и общественици
- "Възгледи на националните цели и приоритети
за устойчиво развитие на
България".
"Не можем да стоим безучастни към това, което се
случва в обществото и държавата. Ние имаме дълг към
нашите предци и бъдещите поколения. Промените
преди три десетилетия ни
дадоха надежда за постигане на ново, икономически
развито общество. Разочарованията от неуспехите,
предателствата и ограбването обаче дойдоха бързо.
В резултат, днес имаме
един обезверен, отчаян и
загубил инстинкта си за
солидарност народ и като

С

цяло българите са песимисти за бъдещето си, каза
акад. Стефан Воденичаров.
Страната напуснаха над
2 милиона души, предимно
млади хора, инициативни
личности, на които не бе
даден истински шанс за реализация у нас. Последните
проучвания на общественото мнение показват тревожния факт, че още един
милион на възраст от 18 до
65 години се подготвят да
напуснат.
Опустяват села, обезлюдяват се градове и цели
райони на страната. Ако
стоим безучастни ще се
сбъдне прогнозата на еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан,

на дългосрочни програми за
развитието ни в различните области, гарантиращи
излизането ни от катастрофалното състояние.
Тези програми трябва да
имат всеобщо одобрение,
с което фактически техни
съавтори да станат голяма част от гражданите
на България. Искаме да
покажем на политиците
решенията за успешното
ни развитие. Не сме ние
първите, които откриваме
принципа на единението
като спасително средство
за общността ни в тежки
ситуации. Този принцип ни
е спасявал не веднъж. На
озаглавена “България след този принцип е залагал и
най-българският, саморобългарите”.
В продължение на 4 годи- ден гений в историята ни
ни учени, общественици и - Васил Левски. В неговите

редизборна среща с представители на местния бизнес проведе кандидатът за
кмет на община Тутракан издигнат
от ДПС - Нехат Кантаров. Той
представи пред тях своята Про-

областен председател във Варна
г-н Сали Табаков. Всички, които се
интересуват от политика, според
мен, и които са честни пред себе
си, биха си признали, че човекът
с най-добра визия за България, за

та, няма срам, няма свян, няма
притеснение да почука на вратите,
където тези проблеми могат да
бъдат решени, дотогава, докато
въпросите бъдат решени.
И аз се обръщам към всички
вас с една молба, с един апел: да
направите разумния, прагматичния избор, като хора, които сами
си вадите хляба, като хора, които
плащате заплати на работници и
служители, кой повече, кой помалко, да направим този избор,
който да направи вашия живот,
вашия бизнес по-лесен, а Тутракан - по-добро място за живеене.
И това е да подкрепим Кантаров".
"Когато една община е избрала
правилния кмет, в нея нещата се
случват, категорична е и Атидже
Алиева-Вели. - Това означава, че
кметовете, с подкрепата на ръководството на ДПС, максимално
се възползват от възможностите,

грама за управление на общината,
която включва важни приоритети
в различните области на обществения живот - икономика и
бизнес, здравеопазване, социална
политика, образование, туризъм,
благоустройство и строителство,
екология, административни услуги, политика в селата и спорт. "За
решаването на всички проблеми
ще работя с всички граждани, с
неправителствените организации
и гарантирам, че ще се вслушвам
в техните съвети и предложения"
- каза той. Присъствалите на срещата адмирираха неговите идеи.
Гости на събитието бяха Филиз
Хюсменова - зам.-председател на
ЦС на ДПС, Атидже Алиева - Вели
- евродепутат, Камен Костадинов - член на ЦС на ДПС, Насуф
Насуф - областен председател на
ДПС и Сали Табаков - областен
председател на ДПС - Варна.
"Нека на тези местни избори да
подкрепим кандидата на ДПС за
кмет на община Тутракан, призова
Филиз Фюсменова. - Нехат Кантаров се е доказал през годините, че
е човек, който помага на всички".
"Натоварен съм от нашия почетен председател на ДПС д-р
Ахмед Доган - да засвидетелстваме своята подкрепа за г-н
Кантаров - така започна словото
си Камен Костадинов. - Поради
тази причина тук са заместник
председателя на нашата партия
г-жа Филиз Хюсменова, членът
на Европейския парламент г-жа
Атидже Алиева-Вели, нашият

това какво ще се случи след 5, 10
или 20 години, е нашият почетен
председател д-р Ахмед Доган.
Това го признават и наши приятели, признават го и негови врагове.
Има една стара максима. Тя е
изтъркана, клиширана е, но е вярна: «За да стане един човек кмет,
е необходимо да бъде местен,
свестен и известен. » Аз мисля, че
г-н Кантаров отговаря и на трите
изисквания.
Всички знаят, че Кантаров е
човек, който се грижи денонощно
за хората. Аз, макар и да не съм
вече силистренски депутат от 6
години, Кантаров често ми звъни
по телефона и знам, че като ми
звънне или трябва да водим вашия
настоящ кмет в някое министерство, за да помагаме с нещо за
общината, или някой е болен и
трябва да го водим в някоя болница, без значение дали е турчин,
българин, циганин, румънец или
какъвто е, дете или възрастен.
С Кантаров отваряме всяка една
врата, ясно е, че всички, които го
познават, не могат да отрекат това
негово качество.
Кантаров е и свестен от гледна
точка на това, че не е крадлив.
Всички знаят, че той си поддържа
начина на живот, който е бил и
преди 40 години, че не участва в
политиката, за да стане по-богат.
Той познава проблемите на Тутракан и в него има една пробивност - той, когато става въпрос за
чужди проблеми, за обществени
проблеми, за проблеми на хора-

които предоставят и държавата,
и Европейския съюз. И вие, като
бизнесмени, много добре знаете,
че всяко ваше начинание стартира от Общината. Ако не сте си
избрали правилния кмет, с който
да можете да работите, държавата,
дори и да е създала най-добрата
бизнес-среда, нито тази община
може да се развива, нито бизнесът
в нея. Вие сами знаете, че община
Тутракан е такъв пример. Всички
важни градове се намират на реки.
Центърът на община Тутракан
отдавна е изгубил възможността
си да бъде процъфтяващ град.
Но това не означава, че не може
да бъде такъв, възползвайки се
от европейското финансиране,
възползвайки се от националните
възможности. За общината възможностите за подобряване на
инфраструктурата предстоят. В
момента в Европейския парламент
предстои да се изготви новогодишната финансова рамка, която
ще даде възможност за европейско финансираме за следващите
7 години. Когато ДПС работи, ДПС
работи по един и същ начин в общината, в администрацията - там,
където сме имали представители,
в нашето Народно събрание и
в Европейския парламент. ДПС
работи в полза на хората и в
полза на бизнеса. Така че, подкрепяйки г-н Кантаров, считам,
че ще имате възможности, за да
развиете и собствения си бизнес,
инфраструктурата на общината,
пристанището".

П

индустриалци разработихме материали за Национални цели за развитие на
България. Представихме ги
на правителството, парламента, политическите
партии и много граждани.
Обикаляме страната и

дискутираме тези идеи.
Радостно е, че има желание
и надежда тези идеи да
бъдат приети за бъдещето
развитие на страната. Те
трябва да станат основата на една Национална
стратегия, към която да
се придържат всички управляващи, независимо от
коя политическа сила са.
В противен случай ще продължаваме да сме в плен
на сентенцията "Който не
знае накъде върви не стига
никъде!“
Целта, която трябва да
си поставим, е да покажем
и да се обединим около
пътищата за възраждането на Отечеството чрез
създаването и прилагането

безценни писма единението
е синоним на задружност:
Той казва: „Никому за нищо
(да) не се молим: всичко се
състои в нашите задружни
сили”. А предугаждайки естественото ни място след
Освобождението, залагайки

пак на единението, продължава: „Да бъдем равни с
другите европейски народи
зависи от нашите собствени задружни сили.”
Миналото трудно може
да ни обедини! Според нас,
национални цели с хоризонт
25-30 години могат да бъдат основата за единение
на българските граждани, милеещи за бъдещето
на следващите поколения.
Няма да е лесно! Трудно ще
се постигне това единение
около цели, приоритети и
действия. Но сме длъжни
да го направим! Вече имаме една обща цел ЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ и
разработването на една
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ."
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От ГЕРБ - с любов към природата!
Хималайски кедър - 4 и 3 бели брези засадиха кандидатът за
кмет на община Тутракан - Ивелин Русев, кандидати за общински
съветници и кандидати за кметове на Кметства издигнати от ГЕРБ

парк "Славянка", 4
броя хималайски кедър, 3 бели брези и
още - медоносни каталпи,
засадиха кандидатът за
кмет на община Тутракан
- Ивелин Русев, кандидати
за общински съветници и
кандидати за кметове на
Кметства издигнати от
ПП ГЕРБ.
"Помагаме на приро-

В

дата, а и на хората да
дишат чист въздух, коментира осъществената
идея кандидатът за кмет
на община Тутракан Ивелин Русев. Необходимо
е да имаме много позелени паркове и чисти
градини."
"Днес ние засадихме
дръвчета с идеята, който посади дръвче - мисли

за бъдещето, сподели
кандидатът за общински
съветник Румяна Статева. - Ние от ГЕРБ мислим
за децата на Тутракан и
България! На първо място
- за чиста и привлекателна природа, нека въздухът
бъде пречистен, нека сърцата и душите също да
бъдат пречистени!"
"Някои може много да

Предизборни срещи на кандидатите
за общински съветници от Местна коалиция
„Алтернативата на гражданите“ - Тутракан

андидатите за общински съветници
издигнати от Местна
коалиция "Алтернативата
на гражданите“ в община
Тутракан, се срещнаха с
избиратели от село Сяново.
На срещата те споделиха,
че са безкрайно благодарни
на кмета на община Тутракан д-р Димитър Стефанов
затова, че е изпълнил обещанието си и е асфалтирал
пътя от с.Нова Черна до
с.Сяново, който преди това
е бил в безобразно състояние. Всички предишни
кметове са им обещавали
този ремонт, но никой не
е спазил обещанието си.
Жителите на с.Сяново го
подкрепят и сега и имат
една молба към него - да
бъде разкрита аптека в
с.Нова Черна, защото за
всяко лекарство се налага

К

да пътуват до гр.Тутракан.
Споделиха и за проблема
с бездомните кучета. Сами
са забелязали, че в селото
им „заселват“ с коли от
други места такива кучета.
На присъстващите на

срещата им беше обещано,
че всички тези проблеми
ще бъдат предадени на
д-р Димитър Стефанов,
а с тези, които не са от
неговата компетенция, ще
бъде запознат депутата
г-н Александър Сабанов,
който подкрепя листата
за общински съветници и
винаги е бил отворен към
проблемите на хората от
община Тутракан.
Кандидатите за общински
съветници от листата на
Местна коалиция „Алтернативата на гражданите" се
срещнаха и с избиратели
от Дома за стари хора в
гр.Тутракан.
Персоналът и домуващите споделиха, че са много
благодарни на д-р Димитър
Стефанов, защото винаги
е откликвал на техните
нужди. Подкрепят го и му
пожелават успех на предстоящите избори.

коментират, но ние ще
залесим общо 80 дръвчета в Тутракан и района.
Ето - петима са кандидат-кметовете в тези
избори. Ако всеки от тях
залеси по 80, това са 400
дръвчета. Нещо смислено
да остане от тази кампания!" - категоричен е
кандидатът за общински
съветник Милен Филипов.
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Община Тутракан не остана безучастна и в
тази Национална Кампания „Чиста околна
среда - 2019 г.” финансирана от ПУДООС

ɇɨɜɢɹɬɤɴɬɜɫɋɬɚɪɨɫɟɥɨ

спешно завършиха дейностите на Община Тутракан в изпълнението на три
проекта, финансирани от Предприятие за управление на дейностите
по опазване на околната среда /
ПУДООС/ към Министерство на
околната среда и водите /МОСВ/
чийто бенефициенти са Кметство
Старо село, Кметство Варненци и
Кметство Цар Самуил. Тази година
под мотото „Обичам природата и
аз участвам” в тези села три обекта
придобиха нов облик.
По проект „Благоустрояване на
зона за отдих и игра в с.Старо село"
на стойност 9 864,00 лв., бе изградена детска площадка подходяща
и безопасна зона за отдих и спорт
за деца и юноши, която допринесе
за приветливия и красив вид на
центъра на селото.
Основни дейности реализирани
по проекта са - Подготовка на
земните почви и залесяване на
площадката с подходяща тревна
смес. Полагане на модерна ударопоглъщаща настилка, доставка
и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 3 до 12 годишна
възраст - 1 бр., доставка и монтаж

У

метра. Засаждане на многогодишни храсти - 10 бр. с полагане
на доброволен труд от местното
население.
Благодарение на проект „Благоустрояване на паркова зона за игра
и спорт” в село Варненци е обновена парковата среда и детския кът,

стари детски съоръжения, както
и почистване на съществуващите
и изграждане на нови алеи с
тротоарни плочки. Доставка и
монтаж на пейки - 3 бр., доставка
и монтаж кошчета за отпадъци - 3
бр., доставка и монтаж на люлкадвойна - 1 бр., доставка и монтаж
на пързалка - 1 бр., доставка и монтаж на клатушка - 1 бр., доставка и
монтаж на чешма - 1 бр., доставка
и монтаж на беседка - 1 бр. Засаждане на многогодишни храсти - 22
бр. с полагане на доброволен труд
от местното население.
С изпълнението на проект „Благоустрояване центъра на с.Цар
Самуил” се създаде чиста, красива околна среда, което придаде
приветлив и привлекателен за
жителите и гостите на селото вид
в централната част на с.Цар Самуил
и формира навици за опазване на

Айшен Адил е Мис Тутракан 2019
ври конкурс Мис Тутракан. Победата й осигурява
участие в националния
конкурс Мис България,
който ще се проведе в
края на годината.
В конкуренция с още
осем красиви момичета,
в края на церемония тя
си тръгна с короната с
камъни Сваровски, която й връчиха зам.-кметът на Община Тутракан
Петя Князова-Василева
и „Мис Созопол“ 2019
Ирена Иванова. Айшен е
от с.Преславци, родена е
в Тутракан.
Първа нейна подгласничка е Мелтем Сабри от
с.Цар Самуил, която стана
и Лице на публиката, избрана след бурни овации.
Втора подгласничка
на победителката е Даяна Кацарова, а трета
- Надежда Петрова.
Момичетата се представиха на сцената в три
тура - кежуъл облекла,
спортни костюмчета и с
официалните рокли на
Киара Фешън с главен
дизайнер Гергана Апостолова.
На конкурса за красота Мис Тутракан органиКалина ГРЪНЧАРОВА
18-годишната Айшен Адил заторите бяха подготвили още
спечели проведения на 11 октом- няколко награди.

Лице на "Верано Азур" и на "Киара фешън" стана Яна Пенчева.
За лице на Фризьорски салон
"Мелина" бе обявена победителката Айшен Адил.
Лице на "Шугър Фрий" е Деница Владева, а Мис Фотогеничност - Надежда Петрова.
Водещ на конкурса бе Весела
Нейнски, популярно име от
ТV-формата ВИП Брадър. За
доброто настроение на всички с
изпълнения се включи и певицата Бриана Пантелеева - позната
от "България търси талант",
която е родом от Тутракан.
В края на церемонията, победителка Айшен сподели за читателите на в. "Тутракански глас",
че е изключително щастлива от
своята красива победа. Тя не е
първата, зад гърба й са още куп
успешни участия. От пет години
е модел за различни агенции,
първата е "Дани Стил". Печелила е конкурс Мис Фотомодел
на България, а преди няколко
месеца е представяла Турция в
международен конкурс.
"Догодина смятам да се върне в Тутракан и да открия
фризьорски салон, защото
няма по-хубаво от родното
място. Искам да благодаря на
Фризьорски салон "Мелина",
в който ми направиха тази
разкошна прическа и която
също допринесе за победата
ми" - каза още Айшен.

Ʉɴɬɡɚɨɬɞɢɯɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

създаде се по-приветливо място
за отдих и спорт за жителите на
селото, учениците от Интерната,
както и гостите му. Стойността на
изпълненият проект е 9 984,40 лв.
Основни дейности изпълнени
по проекта са - Почистване на
терена и прилежащите околности

Ʉɴɬɡɚɨɬɞɢɯɜɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥ

на люлка за деца - 1 бр., доставка и
монтаж на клатушка за деца - 1 бр.,
доставка и монтаж на занимателен
панел-сметало - 1 бр., доставка и
монтаж на пейки - 4 бр., доставка
и монтаж на кошчета за отпадъци
- 4 бр. Изграждане на ограда 40
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от битови и растителни отпадъци
и извозването им, провеждане на
екоакция за събиране на отпадъците с участието на местното население и учениците от Интерната.
Подрязване и оформяне на стари
храсти и дървета. Премахване на

околната среда у подрастващите.
Стойността на изпълнения проект
е 9 973,40 лв. Със средствата предоставени по проекта бе извършено благоустрояване и озеленяване
центъра на село Цар Самуил, чрез
реконструкция на съществуващите
алеи, изграждане на кът за отдих
и оборудване със съответните
съоръжения.
Основни дейности изпълнени по
проекта са - Полагане и възстановяване на настилки от тротоарни
бетонови плочи на алеите. Доставка и монтаж на фонтан - 1 бр.,
доставка и монтаж на пейки - 10
бр., доставка на бетонови кашпи
- 20 бр., градински комплекти
бетонови маси с пейки - 2 бр., бетонови саксии - 4 бр. и доставка и
монтаж на кошчета за отпадъци - 3
бр. Засаждане на многогодишни
храсти - 4 бр., както и градински
цветя дарени от местното население с полагане на доброволен труд
от жителите на селото.
Предстои следващата седмица
окончателно приемане на обектите
от представители на ПУДООС и
РИОСВ-Русе.

Открита е творческата година в ОЦИД
жава и финансира нашата дейност.
Радвам се, че Общинският център за извънучилищни дейности
е една от културните институции,
които формират облика и лицето
на Община Тутракан в България и по
света. Няколко са важните събития,
които привличат погледите към Тутракан, радвам се, че едното от тях е
Международният конкурс за млади
изпълнители "Речни ноти".

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Добре дошли на всички! Искам
да кажа, че съм щастлива от факта,
че с всяка измината година интересът към работата на ОЦИД се

увеличава - каза при откриването на
новата творческа година директорът
на Центъра - Доротея Бальовска. - И
това е причината Община Тутракан
да продължава да поддържа, ува-

На откриването на творческия
сезон присъстваха много от участниците в различните групи и школи,
работещи към ОЦИД. Те бяха поздравени и от зам.-кмета на Община
Тутракан Петя Князова-Василева.
А в голямото красиво фоайе,
където всеки посетител може да
види част от наградите спечелени
в национални и международни
конкурси и състезания, прозвучаха

талантливите гласове на малките
изпълнители от Вокалната група от
СУ "Йордан Йовков" с ръководител
Анелия Христова, Вокалната група
от СУ "Христо Ботев" с ръководител
Румяна Статева, а също Вокална
група "Слънчева усмивка" и дует
Гергана и Виктория към ОЦИД, чийто
ръководител е Доротея Бальовска.
14 са дейностите, които ще бъдат
развивани през тази творческа
година - ДВГ "Слънчева усмивка" и

ДВГ "Усмивчица", ВГ "Мелъди Тийнс",
Поп и джаз пеене - индивидуално
обучение, Градски мажоретен състав, Детска фолклорна формация
"Звънче", Автентичен фолклор,
Изобразително изкуство за деца,
Арт Академия за възрастни, Клуб
"Журналистика", Английски език в
детската градина, Тенис на маса,
Фитнес за деца с наднормено тегло,
Дамски фитнес и Спортна академия,
включваща различни видове спорт.
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Нови книги

ОБЕЩАВАМ ТИ СВОБОДА
Лоран Гунел
ъв време, когато всеки търси признание и
иска да стане лидер,
когато властва култът към
красотата и младостта,
книгите на Лоран Гунел ни
устремяват към победите
на духа. И ето, март се
впускаме в ново приключение в търсене на личностна
идентичност и усещане за
свобода!
Преди да стане световноизвестна певица, героинята на „Обещавам ти
свобода“ (превод: Росица
Ташева, 328 стр., цена:
18 лв.) успява да направи
правилния избор и да открие свободата си. Вече се
питате как? Представете
си, че работите на пробен
срок. Остават ви 10 дни,
за да докажете какво можете, но като че ли не се

В

справяте добре. Не върви
и любовният ви живот. Е,
никой не ви е виновен. Никой
освен вие самият. И после
внезапно се срещате с един
тайнствен и всемогъщ човек, който може да смени
личността ви, така че да
се освободите от недостатъците си. И той го прави.

Само че и втората личност
не ви харесва. И третата.
И така до девет, колкото
са основните личности в
света. Коя да изберете, за
да достигнете до съкровената си същност и да
вървите напред и нагоре
свободно и безпрепятствено? Изборът на Сибил Шърдун може да ви изненада, но
книгата със сигурност ще
ви достави удоволствие.
Лоран Гунел е роден през
1966 г. и освен като автор
на книги, съчетаващи умело
романовия сюжет със заключенията на популярната
психология, той е известен
и като социолог и експерт
по личностно развитие,
преподавател в университета в Клермон-Феран,
с подчертани интереси в
областта на невролингвис-

тичното програмиране.
Убеден, че повечето страхове са плод на човешкото
съзнание, Гунел създава
магнетични четива, които
потапят читателя в съкровения свят на надеждата
и му помагат сам себе си
да открие и пресътвори.
Книги като „И ще откриеш
съкровището в теб”, „Човекът, който искаше да бъде
щастлив” и „Бог пътува
винаги инкогнито” са абсолютни бестселъри, защото
насърчават стремежа към
вътрешна свобода.
В тази шеста книга на
популярния и в България
френски писател всеки
може да открие до коя
личност се приближава наймного и какво да направи,
за да разгърне възможностите си.

От ДФ "Земеделие" информират:

Разсрочват се кредитите на животновъди
правителният съвет
на Държавен фонд
„Земеделие“ реши на
днешното си заседание да
разсрочи кредитите, отпуснати на животновъди
през периода 2008 – 2012 г.
и на картофопроизводителите, получили заеми през
2011 г.
Размерът на лихвата по
отсрочването на задълженията е в размер на 3 %.
Заявления за отсрочване
на отпуснати кредити в

У

сектор „Животновъдство“
ще се приемат от 21 октомври 2019 г. до 10 януари
2020 г.
Отсрочват се дължимите към 27.11.2019 г. :
- главница и лихва по
предоставени през 2008 г.
и 2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване
на фураж, до 27 ноември
2020 г.
- главница и лихва по
предоставени през 2008
г. и 2010 г. кредити на

свиневъдите за закупуване
на фураж, до 27 ноември
2020 г.
- главница и лихва по
предоставени през 2008,
2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за
закупуване на фураж, до 27
ноември 2020 г.;
От възможността за
отсрочване на дължимите
заеми могат да се възползват само фермери,
които през стопанската
2018-2019 г. отглеждат жи-

вотни от същото направление, по което е получен
кредитът (птицевъдство,
свиневъдство, животновъдство-едър и дребен
рогат добитък).
Доказването на условието се удостоверява
с извлечение от Интегрираната информационна
система ВетИс на БАБХ,
а за животните, които не
подлежат на идентификация - писмо от официален
ветеринарен лекар.
“ТГ”

Стопаните заявяват помощ за зимните пръскания
ържавен фонд „Земеделие“ започна
прием на заявления
по схемата „Помощ за
компенсиране разходите
на земеделски стопани,
свързани с изпълнение
на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по
трайните насаждения
през зимния период”.
Приемът ще продължи
до 31 октомври.
Ще се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна
защита и продукти за
ускоряване процесите
на гниене на листата на

Д

овощните видове, които
се прилагат през есента - в периода на масов
листопад. Срокът за
отчитане на дейностите е до 15 ноември, а до
10 декември ще бъдат
изплатени средствата.
Финансовата подкрепа е в размер до 100
лева на хектар с ДДС.
Важно е да се знае, че
се подпомагат направени разходи за продукти
за растителна защита,
които са извършени
след подаване на писмено заявление до ДФЗ,
преди дейността по
съответния етап от

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№29/08.10.2019 год.

Община Тутракан съобщава, че е издадена Заповед
№РД-04-1489/08.10.2019 год. на Кмета на Община
Тутракан, с която се допълват заснетите, материализирани на място граници за поземлени имоти № 149,
209 и 210, кв.18 в Кадастрален и регулационен план, на
с.Сяново, одобрен със Заповед № 5289 /31.10.1956 год.
въз основа на геодезическо заснемане направено от
лице, правоспособно да изпълнява дейности по геодезия,
картография и кадастър.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от съобщаването и на заинтересуваните страни по
реда на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд по местонахождение на имота.
Инж. Магдалина ИЛИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан,
временно изпълняваща длъжността кмет,
съгласно Заповед №РД-04-1427/20.09.2019 год.

борбата с вредителите
да е започнала.
Средствата се изплащат само за продукти
за растителна защита,
закупени от лица, които
са търговци по смисъла
на Търговския закон и
притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна
защита. Другото изискване е те да са включени в публичния регистър
на БАБХ за разрешените
за употреба продукти
за растителна защита.
Схемата има за цел
да ограничи максимално загубите на земе-

делските стопани от
разпространението на
вредители по трайните
насаждения. Финансовият ресурс по нея за
настоящата година е
в размер на 5.5 млн. лв.
Част от средствата
бяха разплатени през
пролетта. Те покриваха направени разходи
за растителнозащитни
дейности по трайните
насаждения в периода
след преминаване на
студовете до набъбване на пъпките. Тогава
2 959 производители
получиха 3 млн. лв.

поетично
Кап. ОЗ
Васил
ТЪРПАНОВ
гр. Тутракан

Тутракан
Мой роден Тутракан, любим,
за мен си майка свидна.
Вплетени сме с теб в тандем,
като участ неделима!
Аз съм войн, от резерва,
и съм на стража вахтен.
Мисля за онази драма с подвиг незабравен!
Пред твойте подстъпи сурови
загинаха мнозина.
Със боен дух превъплатени,
за Род и за Родина!
О, ти Тутракан - Велик,
ти следващ си Вердюн!
Няма друг такъв ответник същински град свободен!
Гордей се, Тутракане, днес
със приз "За бойна слава"!
Приветстваме те с боен възглас ний, всички от резерва!

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа

СЪОБЩЕНИЕ

№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.

Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и в
изпълнение на изискванията на Закона за управление на
отпадъците, Общинска администрация град Главиница
уведомява жителите на общината да предприемат
мерки за недопускане на нерегламентирано изгаряне
и изхвърляне на отпадъци в населените места.
Съгласно чл. 133, ал. 4 от Закона за управление на
отпадъците, за нерегламентирано изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват
с глоба от 2 000 до 5 000 лв.
На основание чл. 134 от същия закон едноличните
търговци и юридическите лица подлежат на имуществени санкции в размер от 1 400 до 4 000 лв. за
изгаряне на неопасни отпадъци и от 10 000 до 50 000
лв. за изгаряне на опасни отпадъци.
Сузан АКИФ,
Вр.и.д. Кмет на Община Главиница
(Решение на ОбС №510/25.09.2019 г.)

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

“ТГ”

Община Главиница, Област Силистра

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
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СМЯХ

Забавна астрология

10 любими изрази на
Везните

СУДОКУ

 Ɍɨɹ ɤɚɬɨ ɝɨ ɛɥɴɫɧɚɯ
Ɇɨɥɹɬɟɧɹɦɚɞɚɬɟɫɥɭ
ɩɢɟɲɟ ɜɨɞɤɚ ɢ ɝɨɜɨɪɟɲɟ ɩɨ ɲɚɦ ɤɚɡɜɚɦ ɬɢ  ɦɚɤɟɞɨɧɟɰ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɟɢɧɢɟɫɦɟɦɭɧɚɫɥɟɞɧɢɰɢ
Ɍɨɣɦɨɠɟɞɚɩɪɚɜɢɤɚɤɜɨɬɨ
Ⱥɛɟɟɣɬɢɡɧɚɟɲɥɢɱɟɟ
ɫɢɢɫɤɚɜɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹɫɢɯɨɥ ɛɢɥɩɟɞ ɪɚɫɬ"
ɝɨɫɩɨɠɨ
 ȿ ɩɚ ɬɟ ɜɫɢɱɤɢ ɝɴɪɰɢ ɫɚ
ɬɚɤɢɜɚ
ɀɟɧɚɩɨɞɚɣɦɢɬɚɹɠɢɰɚ
Ɂɚɩɨɜɹɞɚɣɫɤɴɩɢ
Ɇɭɰɤɚɫɪɟɳɚɬɥɢɫɟɨɳɟ
Ɍɹ ɫɢ ɦɢɫɥɢ Ȼɟɡ ɦɟɧ ɟ ɤɪɚɫɢɜɢɦɴɠɟ"
ɧɚɩɪɚɜɨɡɚɧɢɤɴɞɟ
 ɋɪɟɳɚɬ ɫɟ ɦɭɰɤɚ ɚɦɚ
ɌɨɣɫɢɦɢɫɥɢȺɯɚɚɚɚɁɧɚ ɟɞɢɧɫɞɪɭɝ
ɱɢɬɨɜɚɟɧɭɥɚɬɚ
ȼɧɟɞɟɥɹɳɟɩɪɚɜɢɦɛɚɪ
ɂɡɜɢɧɟɬɟɬɭɤɥɢɫɟɩɪɨ ɛɟɤɸɜɧɚɫɳɟɫɟɪɚɞɜɚɦɞɚ
ɜɟɠɞɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɩɨ ɩɪɨ ɞɨɣɞɟɲ
ɛɥɟɦɢɬɟɫɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɚɬɚ
ɋɭɩɟɪɞɚɞɨɧɟɫɚɥɢɧɟɳɨ"
ɟɹɤɭɥɚɰɢɹ"
Ɍɭɯɥɢ
Ⱦɚɧɨɫɜɴɪɲɢ
ɀɟɧɚɤɴɦɦɴɠɚɫɢȼɢɠ
ɂɡɢɧɬɟɪɜɸɡɚɫɟɤɪɟɬɚɪɤɢ ɞɚɥɥɢɫɢɦɢɫɭɬɢɟɧɚ"
ȼɥɚɞɟɟɬɟɥɢɱɭɠɞɢɟɡɢɰɢ
ɋɚɦɨɭɛɢɫɟȼɨɞɟɲɟɟɞɢɧ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɧɟɦɫɤɢ"
ɩɪɚɡɟɧɠɢɜɨɬ
Ⱦɚɋɜɨɛɨɞɧɨ
Ⱥɟɫɩɟɪɚɧɬɨ"
ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɜ ɩɪɟɞɚɜɚɧɟɬɨ
 ɉɟɪɮɟɤɬɧɨ ɒɟɫɬ ɝɨɞɢɧɢ Ɇɢɧɭɬɚɟɦɧɨɝɨɉɚɞɚɦɭɫɟ
ɫɴɦɠɢɜɹɥɚɬɚɦ
ɜɴɩɪɨɫɄɚɤɜɨɟɩɪɚɡɧɨɩɪɨɫ
ɬɪɚɧɫɬɜɨ"
Ƚɨɜɨɪɹɬ ɫɢ ɟɞɢɧ ɢɡɜɟɫɬɟɧ
Ɍɨɣɨɬɝɨɜɚɪɹȼɝɥɚɜɚɬɚɦɢ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝ ɢ ɟɞɢɧ ɟɧɨɧɟɦɨɝɚɞɚɫɟɫɟɬɹ
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɩɨɥɢɬɢɤɧɚɦɚɫɚ
ɉɨɥɢɬɨɥɨɝɴɬɤɚɡɜɚɑɚɤɚɣɞɚ
Ⱥɤɴɞɟɟɠɟɧɚɬɢ"
ɬɢɤɚɠɚɧɟɳɨɡɚȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
$&'&ɬɚɦɧɚɩɟɣɤɚɬɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ
ȺɧɟɧɟɞɟɣɈɝɧɹɧɟɡɧɚɦ
 ɓɟ ɫɟ ɪɚɡɜɟɞɚ ɫ ɬɟɛ
ɤɚɤɜɨ ɳɟ ɦɢ ɤɚɠɟɲ ɱɟ ɧɟ ɟ ɇɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɨ ɩɢɟɲ  ɞɟɧɨ
ɦɚɤɟɞɨɧɟɰɆɚɤɟɞɨɧɟɰɟɌɨɣ ɧɨɳɧɨ
ɟɦɚɤɟɞɨɧɟɰɢɚɡɫɴɦɦɚɤɟɞɨ
 Ɋɚɡɜɟɞɢ ɫɟ ɢ ɯɨɪɚɬɚ ɳɟ
ɧɟɰɢɧɢɟɫɦɟɦɭɧɚɫɥɟɞɧɢɰɢ ɜɢɤɚɬȼɢɠɬɟɹɬɚɹɢɋɬɚɜɪɢ
 Ⱥ ɛɟ ɱɚɤɚɣ ɧɟɳɨ ɞɚ ɬɢ ɩɢɹɧɢɰɚɬɚɹɨɫɬɚɜɢ
ɤɚɠɚɛɪɟ

1. Без партньор съм като без ръце.
2. Най-противното нещо е да се спори.
3. Побеждавай съгласявайки се.
4. Принципни са само глупаците
5. Ще въвлека който и да е в каквото и да е.
6. Красотата ще спаси света.
7. Всичко трябва да се прави с настроение.
8. Най-трудното е да направиш избор.
9. Не над всички ”i” трябва да се постави точка.
10. И сега не знам дали съм за белите или за червените.

ȻɚɣȽɪɨɡɞɚɧɫɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚ Ȼɨɬɟɜ ɢ ɬɨɣ Ȼɨɬɟɜ ɟ ɨɬɛɨɪ
ɧɢɟɧɚɭɱɢɱɟȺɪɢɚɧɚȽɪɚɧɞɟ ɨɬɉɥɨɜɞɢɜ
ɧɟɟɛɢɪɚɨɬɥɢɬɪɚ
 ɉɪɨɮɟɫɨɪɴɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨ
ɦɭɩɢɲɟɇɚɜɴɧɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ
ɇɨɳɟɧɩɚɡɚɱɩɢɲɟɆɨɥɛɚ ɝɨɩɢɬɚɬɤɚɤɜɢɜɴɩɪɨɫɢɫɚɫɟ
ɞɨ ɇɚɱɚɥɧɢɤɚ Ɇɨɥɹ ɞɚ ɦɟ ɩɚɞɧɚɥɢ
ɩɪɟɦɟɫɬɢɬɟɜɞɪɭɝɫɤɥɚɞɬɨɡɢ
ȿɜɴɩɪɨɫɢɬɟɫɚɥɟɫɧɢɧɨ
ɝɨɨɛɪɚɯɚ
ɩɪɨɮɟɫɨɪɴɬɟɨɬɅɭɞɨɝɨɪɟɰ
ɋɤɥɚɞɡɚɛɨɟɩɪɢɩɚɫɢɨɬɧɨ
ɇɚɞɧɟɲɧɨɬɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɫɟ
ɜɨɧɚɛɢɪɚɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɜɡɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɨ
ɛɪɢɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɚɬɚɫɢɬɭɚɰɢɹ
ɋɬɭɞɟɧɬɫɟɹɜɹɜɚɧɚɢɡɩɢɬ ɛɪɚɱɧɢɹɬɞɴɥɝɳɟɛɴɞɟɩɨɝɚ
ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɉɚɞɚ ɦɭ ɫɟ ɜɴ ɫɹɜɚɧɫɩɨɦɨɳɬɚɧɚɫɴɞɟɛɧɢ
ɩɪɨɫ ɡɚ ȼɚɫɢɥ Ʌɟɜɫɤɢ ɢ ɬɨɣ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ
ɩɨɱɜɚ Ʌɟɜɫɤɢ ɟ ɨɬɛɨɪ ɨɬ
ɋɨɮɢɹ
Ɉɬɱɟɫɴɝɪɟɲɢɯ
ɉɪɨɮɟɫɨɪɴɬɝɨɫɩɢɪɚɢɦɭ
 ȿ ɛɪɚɜɨ ɚ ɬɟ ɦɢɫɥɟɯ ɡɚ
ɡɚɞɚɜɚ ɜɬɨɪɢ ɜɴɩɪɨɫ ɩɚɞɚ ɫɦɨɬɚɧɚ
ɦɭ ɫɟ ɞɚ ɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɏɪɢɫɬɨ

Сканди

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

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Избори за общински съветници и кметове 2019 - Платени публикации

Избирателите
питат:
1. Всички обещават.
2. Никой не говори откъде
ще дойдат парите.
ОТГОВОР №1: НФСБ е
парламентарно представена
партия и носи отговорност
за успехите и неуспехите в
държавата.
ОТГОВОР №2: За да заживеем по-добре и да решим
проблемите си на местно
ниво, на първо място - парите ще дойдат от бюджета
и проекти, на второ място
- от 2003 г. Община Тутракан разполага с 47 500 /четиридесет и седем хиляди и
500 дка/ общински поземлен
фонд /ОПФ/.
Горепосочените източници
на приходи се управляват за
периода 2004 - 2019 г. от ГЕРБ, БСП и ДПС.
Нашето участие във властта ще даде възможност
горепосочените източници на средства да се използват по-рационално за развитие на Община Тутракан.
За целта, кандидатите за Общински съветници от
БЮЛЕТИНА 08 са представили своя програма /Оповестена в миналият брой/.
ɍɜɚɠɚɟɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ ɧɚ  ɝ ȽɅȺɋɍȼȺɃɌȿ
ɁȺɈȻɓɂɇɋɄɂɋɔȼȿɌɇɂɐɂɋȻɘɅȿɌɂɇȺɢɡɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɢɹɬɤɚɧɞɢɞɚɬɡɚɤɦɟɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
- Любомир Николов
Радауци Прут - 470 км
Гълъб - 64184/18 г. - ж
и Асов гълъб Спринт млад гълъб
Гълъб - 24228/19 г. - ж
- Анатолий Костадинов
Гълъб №15095/2016 - ж
Бузъу - 120 км
и Гълъб №66933/2017- ж
Фокшани -200 км
- Андрей Андреев
1-ви Асов гълъб, едногодишни, Спринт
2 - Асов гълъб, едногодишен, Спринт Национално
1-ви Асов гълъб, едногодишни
1-ви Асов гълъб, едногодишни, Национално
Гълъб №64542/2018 - ж
и I-ро място Яш -2/350 км
Гълъб №79157/2017- м
част от Спортния календар
- Ангел Таков
на Община Тутракан.
1-ви Асов гълъб, КатеКупи бяха връчени на соб- гория спринт - едногоствениците на спортни дишни
гълъби с успешни полети:
1-ви Асов гълъб, едногодишни
№64932/2018 - м
1-во място Васлуй -300км
№64934/18 г./ - М
- Джунеит Вели
I-во Място Бърлад - 270 км
Гълъб №66251/2017 - ж
и I-во място Яш-3 /350 км
Гълъб № 75347/2018 - м
- Ивайло Ноев
I-во място нац. Конотоп
UA-968 км
1-во място клубно, Конотоп UA-968 км
3-то място Маркопил UA-679 км
Гълъб №73073/2017 - ж
и 1-во място Тарту Естония - 1617 км

Изложба на декоративни и спортни гълъби

Калина ГРЪНЧАРОВА
радиционната изложба
на спортни и декоративни гълъби имаха
възможност да разгледат
тутраканци и техните
гости на 12 октомври. Тя
бе подготвена от Клуба
на гълъбовъдите "Тутракански вятър", който сред
най-добрите в България и
тази година отбелязва 46
години от създаването си.
Клетки с красивите птици бяха разположени във
физкултурния салон на СУ
"Христо Ботев".
Събитието бе уважено
от зам.-кмета на община Тутракан Петя Князова-Василева, която връчи
наградите на членове на
клуба, чиито гълъби са постигнали най-големи успехи
в различни състезания през

Т

годината. В залата бе и
директорът на Дирекция
"Хуманитарни дейности"
Стефка Станкова.
Изложбата на гълъби е

ɉɟɬɴɪ ɉȺɌɊȺɒɄɈȼ Ⱦɚ ɫɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɟɧ ɦɚɣɫɬɨɪ ɨɡɧɚ
ɱɚɜɚɦɧɨɝɨɬɪɭɞɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɢɞɨɛɪɢɤɨɥɟɝɢɁɚɩɨɱɧɚɯɨɬ
ɝɞɚɫɟɡɚɧɢɦɚɜɚɦɫɝɴɥɴɛɢɢɬɚɤɚɩɨɥɟɤɚɥɟɤɚɧɨɫ
ɦɧɨɝɨɭɫɴɪɞɢɟɢɯɴɫɫɟɫɬɢɝɚɞɨɩɨɛɟɞɢɬɟɇɚɣɝɨɥɹɦɨɬɨ
ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟɧɚɤɨɟɬɨɫɟɪɚɞɜɚɦɫɚɩɨɛɟɞɢɬɟɧɚɪɚɡɫɬɨɹɧɢɟ
ɧɚɞɤɦ
ɂɜɚɣɥɨɇɈȿȼɝɪɄɭɛɪɚɬɆɚɝɢɹɬɚɝɴɥɴɛɢɬɟɞɚɫɟɜɴɪɧɚɬ
ɨɬɬɨɥɤɨɜɚɦɧɨɝɨɤɢɥɨɦɟɬɪɢɥɟɬɟɠɢɬɨɤɚɬɨɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɟ
ɧɟɨɩɢɫɭɟɦɨɱɭɜɫɬɜɨɋɪɚɜɧɢɬɟɥɧɨɨɬɫɤɨɪɨɫɟɡɚɧɢɦɚɜɚɦ
ɫɬɨɜɚɨɬɝɇɚɣɝɨɥɹɦɚɬɚɩɨɛɟɞɚɧɚɦɨɢɬɟɝɴɥɴɛɢɟ
ɜɨɦɹɫɬɨɜɬɨɩɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɧɚɤɦȻɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟɧɚ
ɄɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɜɹɬɴɪɦɧɨɝɨɪɚɛɨɬɢɫɴɦɧɚɭɱɢɥɨɬɬɹɯ
ɢɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɦɞɚɫɟɭɱɚ
Гълъб №56856/2016 г. - м
- Петър Патрашков ГЕНЕРАЛЕН МАЙСТОР
I-во място, 13-то място
- нац.
Пржемисъл PL 704 km
1-ви Асов гълъб, спринт,
Многогодишни - Гълъбът
пристига на деня - 21:33
часа
№52800/2015 г. - М
I-во място - Гремяч, UA1044 км

2-ро място нац. Гремяч
UA-1044 км
Гълъб №15567/2016 г. - м
В категория "Декорация" награди получиха:
Ергюн Аязов - еднокачулест
русенски, Данаил Николов колекция декоративни гълъби "Кабаци", Шериф Моролу,
Константин Методиев,
Иван Петров и Димитър
Делев - за общи колекции
декоративни гълъби.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

17 октомври - Росица ВЪЛЧЕВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 октомври - Снежана ДЕЛЕВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 октомври - Людмил БАХЪРОВ, Изпълнител ОбС,
Община Тутракан
19 октомври - Никола КАПИНЧЕВ, гр. Тутракан
20 октомври - Гунка СТЕЛИЯНОВА, гр.Тутракан

23 октомври - Първолета АНТОНОВА, Общински съветник от БСП, ОбС-Главиница
23 октомври - Димитър ДИМИТРОВ, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 октомври - Боян ИВАНОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 октомври - Донован ПЕТРОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɊȺɁȽɊȺȾɉɈɅɂȽɊȺɎ´ɈɈȾ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

