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ЗАЕДНО за промяна

"Огненият Дунав" вече е Очаквам висока
част от европейските избирателна активност Аз ще върна
дунавски фестивали и разумен избор усмивката на лицето ви!
на стр.5

на стр. 4

Нехат КАНТАРОВ, кандидат за
кмет на община Тутракан, ДПС:

Ще работя с хората и
те ще са моят коректив

Ɉɮɢɰɢɚɥɧɨɬɨɡɚɤɪɢɜɚɧɟɧɚɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɚɬɚɤɚɦɩɚɧɢɹɧɚɞɪ
ȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɧɟɡɚɜɢɫɢɦɤɚɧɞɢɞɚɬɡɚɤɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɳɟɫɟɫɴɫɬɨɢɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɝ ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ ɨɬ
ɱɚɫɚɜɩɚɪɤɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
ɋɬɟɮɚɧ ȼɴɥɞɨɛɪɟɜ ɢ Ɉɛɢɱɚɣɧɢɬɟ ɡɚɩɨɞɨɡɪɟɧɢ Ɏɨɥ
ɤɥɨɪɧɚ ɬɚɧɰɨɜɚ ɮɨɪɦɚɰɢɹ Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ ɦɥɚɞɨɫɬ ɢ ɜɨɤɚɥɧɢ
ɮɨɪɦɚɰɢɢɤɴɦɈɐɂȾɫɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɜɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɢɹɤɨɧɰɟɪɬ

Очакваме Ви!

на стр.5

на стр. 4
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Клас на годината
Тодорка АНГЕЛОВА,
Секретар на МКБППМН
а осма поредна година
МКБППМН при община
Тутракан организира
екскурзия по забележителни
български дестинации за
номинираните в конкурса „КЛАС НА ГОДИНАТА”.
Конкурсът е за допуснати
най-малък брой неизвинени
отсъствия /до 10/, без противообществени прояви и
участия в изяви на училищно, общинско и национално
ниво.
За изминалата 2018/2019
- Х б клас с класен ръково- от СУ „Йордан Йовков" отсъствия. Те посетиха
учебна година това бяха
дител Светлана Стойчева - допуснати 3 неизвинени стражът на Северното
настоящите:
Черноморие - Нос Калиакра;
- VI б клас от СУ „Христо
Ботев” с класен ръководител Росица Кичукова допуснати 4,5 неизвинени
отсъствия посетиха град
Балчик - Архитектурнопарков комплекс „Двореца”
и Ботаническата градина;
- IХ б клас с класен ръководител Елена Тодорова
от СУ „Йордан Йовков"
- допуснати 8 неизвинени
отсъствия, също посетиха
Нос Калиакра.
За всички бе осигурена
суха пакетна храна, вода и
билети за вход по историческите обекти.
Денят премина с настроение, положителни емоции и
много слънце.
Очакваме най-добрите и
тази година!

З

Връщаме часовника! Спим
един час повече преди изборите
В нощта срещу неделя, точно преди местните избори,
българите ще имат възможност да поспят с един час
повече. И добре отпочинали да отидат пред урните.
В 4:00 часа сутринта страната се връща към астрономическото часово време. Корекцията на времето
е с един час назад (4:00 часа става 3:00 часа).
Това означава, че денонощието, в което в България се
провеждат местни избори, ще бъде с един час по-дълго.
Лятното часово време в България за първи път е
въведено на 1 април 1979 г.

НОВИНИ
КРИМИНАЛЕ
Два пожара в стърнища в землищата на Тутракан
и село Нова Черна са загасени на 15 октомври от
екипи на РСПБЗН-Тутракан. Няма материални загуби.
Кражба на 400 литра нафта разследват полицаи
от Участък - Ситово. Горивото било противозаконно
отнето от резервоари в село Искра в периода 15-16
октомври. Образувано е досъдебно производство.
Пожар в стърнище са загасили огнеборците от
Тутракан на 16 октомври. Произшествието е станало
в район на село Антимово. Няма материални загуби.
Шест леки автомобила без регистрационни табели, натоварени общо с 27 пространствени куб.м
незаконно придобит дървен материал, са установени
в гора край село Добротица. Проверката е извършена
на 17 октомври след подаден сигнал. Служители на
Участък-Ситово работят по установяване на лицата, съпричастни по случая. Образувано е досъдебно
производство.
33-годишен мъж е загинал при пътнотранспортно
произшествие, станало на 19 октомври около 19:20
часа по пътя Силистра - Русе в района на село Нова
Черна. Той бил зад волана на лек автомобил БМВ, но
загубил управлението и се ударил в крайпътно дърво.
Мъжът е загинал, а негова 30-годишна спътница пострадала леко и след медицински преглед била освободена. Причините за произшествието се изясняват,
образувано е досъдебно производство.
Пожари в сухи треви и стърнища, загасени от екипи
на противопожарните звена са станали през почивните дни. Произшествията са в районите на Главиница,
село Богданци и село Коларово. Няма материални щети,
спасени са къщи и полезащитен пояс.
Два пожара в стърнища в районите на село Пожарево и село Цар Самуил са загасили екипи на противопожарните звена на 21 октомври. Няма материални
щети.

СЪОБЩЕНИЕ
относно оповестяване на мерките, позволяващи
на избирателите с увредено зрение или със
затруднения в предвижването да гласуват в
изборния ден на 27.10.2019 г. в изборите за
общински съветници и кметове
ОИК Тутракан на основание чл. 234, ал. 1 от ИК
оповестява мерките, позволяващи на избирателите с
увредено зрение или със затруднения в придвижването
да гласуват в изборния ден на 27.10.2019 г. в изборите
за общински съветници и за кметове
Със Заповед № РД-04-1505 от 15.10.2019 г. на и.д.
Кмет на Община Тутракан на основание чл. 44, ал. 2
от ЗМСМА, във вр. с чл.10, ал.1, чл. 234, 235, ал. 3 от
ИК е определена:
СЕКЦИЯ № 706 - Закусвалня, на адрес: гр. Тутракан,
ул. "Силистра" № 48 "А" за гласуване на избиратели с
увредено зрение или със затруднения в придвижването
на територията на Община Тутракан.
За помощ в изборния ден горепосочените лица могат
да се обърнат за справки на тел. 0866/ 60621 или на
адрес: гр. Тутракан - Общинска администрация, ул.
"Трансмариска" № 31, ет. 2, стая 1.

Община Главиница
Област Силистра

Обявление
Община Главиница обявява публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на общински имот с
предназначение „за заведение за хранене“ със социална
значима дейност представляващ самостоятелен обект
с обособена част с площ от 317 кв.м. в сграда с идентификатор № 15031.501.1212.1. сутерен на СУ ”Васил Левски”, гр.Главиница, разположен в имот № 15031.501.1212,
по по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Главиница обл. Силистра ул. ”Оборище” № 57,
предмет на АПОС № 4114/05.07.2018 г.
Търгът ще се проведе на 29.11.2019 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 28.11.2019 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се
проведе на 20.12.2019 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 19.12.2019 г.

От редакционната поща
С удовлетворение ви съобщаваме, че инициативата по набиране на
средства за лечението на болната Иванка, дъщеря на сем.Ганеви от
с.Варненци завърши блестящо. Събрани са двойно повече средства.
От майката - Спаска Ганева, разбираме, че към днешна дата дъщеря й
е приета за лечение в клиника в гр.Плевен. Разликата от необходимите
средства ще бъде дарена на други болни нуждаещи се от лечение.
Дали позитивният сигнал SOS или фибрите на съвестта задвижиха
процесите на хуманността, но целта е постигната. Усмивката по лицето на
отчаяната майка отново се завърна - желаем й щастие и радост занапред.
На дарителите голяма благодарност за отзивчивостта независимо
кой с какви чувства е пристъпил към изпълнението й.
Васил ТЪРПАНОВ

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 21 октомври 2019 г.
32 машинен оператор, дървообработване – основно
образование;
1 оперативен счетоводител – висше образование,
специалност – икономика, работа с компютър
2 монтажник, електрооборудване – няма изискване за
заемане, двусменен режим на работа
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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Изборната култура също
е част от културата на
един народ. А и отговорност…

ȾɪȺɧɚɬɨɥɢɣɄɴɧɟɜɡɚɟɞɧɨɫɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɩɨ
ɜɪɟɦɟɧɚɩɨɯɨɞɚɉɨɫɬɴɩɤɢɬɟɧɚɱɟɬɚɬɚɧɚɌɚɧɶɨɜɨɣɜɨ

редстоящите избори
дадоха възможност да
се отприщят много
страсти, понякога неподозирани. Скоро близък за
мен човек от Тутракан ми
сподели непоносимостта
си към двуличието у хората, породено от изборите.
Едно се говори пред човека,
друго зад гърба му. Лесно
залитаме по Алековото
„Всички са маскари” и сякаш не виждаме гредата в
собственото си око.
Още Платон твърди, че
демокрацията не е съвършен модел, но нищо
по-добро от нея засега не
е измислено. Част от съвместното ни битуване в
този демократичен модел
е и участието в изборите,

П

въпреки медийното нагнетяване, че в „тъмната
стаичка” се извършват
тъмни дела.
Отговорност е да гласуваме! Отговорност е
да преценим в чии ръце е
кметската власт и общинският съвет. Да помислим
колко неща зависят от тях
не само за града и общината, а и в личен план. Нима
ни е безразлично какво се
случва около нас? Нима
забравяме, че цивилизацията е умението да живеем
заедно, в общност?!
Нееднократно съм декларирал вижданията си за
качествата, които един
кмет трябва да притежава. Хората, които ме
познават, знаят и с кого

асоциирам тези качества.
Наясно съм, че не всички
споделят моите виждания.
Това, в което съм убеден
обаче, е, че всеки член на
обществото трябва сам
да вземе решението си.
И да го вземе осъзнато, с
мисъл не за моментна полза или воден от партийни
пристрастия, а с мисъл за
бъдещето, своето и на децата си. Затова апелирам
към всеки тутраканец да
гласува. Сам да прецени за
кого, но да не се носи по
течението на апатията,
воден от максимата, че
нищо не зависи от нас. Та
нали на това разчитат
„маститите” партии с
вечния задкулисен въпрос
„Кой?”!
Кой след 30 години демократични промени ни докара
до последно място в Европа? Кой изпрати 2 милиона
българи в чужбина? И така
нататък, и така нататък...
Част от отговора е и нашето бездействие като
общество, а то е изградено от индивиди. Залива ни
информация за купени гласове, негативно изградени
предизборни кампании... Та
нима сме загубили сетивата си и личното си чувство
за справедливост?!...
Призивът ми е да се гласува на всяка цена – напук
на врага и на ползу роду!
Д-р Анатолий КЪНЕВ,
Председател на КПД
„Родно Лудогорие” (организатор на традиционния
поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”)

Културата има значение!

а 18 октомври в Русенски университет
„Ангел Кънчев“, филиал Силистра се проведе
академична дискусионна
сесия „Културата има значение! - трансгранично
сътрудничество за управление на културно-историческо наследство“. Тя е
част от проект „Мемофиш.
Памет и бъдеще. Истории
за дунавската цивилизация“
и е инициатива на Русенския университет, Сдружение „Паралел-Силистра“
и РИМ-Русе.

Н

В рамките на сесията
бяха представени европейските политики за съхраняване и управление на
културно-историческото
наследство, като фокусът
е поставен върху примерите от Дунавския регион.
В академичната сесия
взеха участие представители на академичните
среди и на културни институти Русе, Тутракан,
Силистра и Кълъраш. Те
представиха проекти и
научни изследвания за съхраняване и използване на

материалното и
нематериално наследство в подкрепа на развитието
на регионалния туризъм.
В сесията взеха
участие и Даниела
Иванова, уредник ПР в Исторически
музей - Тутракан,
която представи
„Опитът на Тутракан за съхраняване и експониране
на културно-историческото наследство“ и Анка Монева - аниматор
в Архитектурен
комплекс „Рибарска махала“, която представи
„Архитектурен комплекс
„Рибарска махала“ или как
общността запазва историята“.
Проектът „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за
дунавската цивилизация“
се изпълнява от пет организации с водещ партньор
Българо-румънската търговско-промишлена палата
с финансовата подкрепа
на програма Интеррег V-A
Румъния – България.
Исторически музейТутракан
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Сдружение
"ИНИЦИАТИВА ЕДИНЕНИЕ"
Сдружение "ИНИЦИАТИВА ЕДИНЕНИЕ" е приела за своя основна
цел - просперитет на Отечеството, чрез обединение на всички,
които милеят за него с определяне и постигане на ясни дългосрочни
национални цели и приоритети. България жадува за единение, за
възраждане и съхраняване на българския дух, нация и държава, за
събиране енергиите на всички български граждани. Като достойни
потомци се обединяваме за:

ȺɤɚɞɋɬɟɮɚɧȼɨɞɟɧɢɱɚɪɨɜɚɤɚɞȽɟɨɪɝɢɆɚɪɤɨɜɢɂɜɚɧȽɪɚɧɢɬɫɤɢɩɨɫɟɬɢɯɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢ
ɩɪɨɜɟɞɨɯɚɫɪɟɳɚɩɨɫɜɟɬɟɧɚɧɚɟɞɢɧɟɧɢɟɬɨɧɚɛɴɥɝɚɪɢɬɟ

- Възстановяване на държавността и институционалния ред;
- Спасяване на чезнещата нация;
- По качествено и съобразено с потребностите образование;
- Развитие на адекватно здравеопазване;
- Възстановяване и развитие на индустрията;
- Съхраняване на духовните ценности чрез културен възход;
- Укрепване на въоръжените сили и повишаване сигурността на гражданите;
- Нормално правосъдие за всички.
Считаме, че всички тези теми са истинските приоритети за обединена, силна
и европейска България!
Тутракан е град с история и традиции, неговото развитите е много важно не
само за гражданите, но и за целия Дунавски район.
Ние, от Сдружение "Инициатива Единение" подкрепяме кандидатурата на д-р
Димитър Стефанов за кмет на Община Тутракан, като човек приемащ нашите
цели, притежаващ знанията, опита и смелостта да продължи да работи за град
Тутракан. Той е доказан специалист в своята област, човек, който отстоява
гражданска позиция и доказан управленец.
Д-р Димитър Стефанов прие нашите идеи за единение и просперитет на Отечеството.
Надяваме се, че обединени гражданите на Тутракан ще подкрепят д-р Димитър
Стефанов, да направят града заслужено най-добро място за живеене и развитие
за себе си и за своите деца.
Успехът на д-р Димитър Стефанов в кметската надпревара е успех за гражданите на Тутракан!
Председател на
Сдружение "Инициатива Единение"
Акад. Стефан ВОДЕНИЧАРОВ

Продължава доброто сътрудничество между Индустриален парк - Тутракан и СУ
"Христо Ботев". Учениците от професионалната паралелка провеждат своята практика във фирмите на Индустриален парк. Доволни от съвместната работа, фирмите
подариха на училището лаптоп и мултимедия, които да са в полза на учебния процес,
информира Стив Хараламбиев.
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Ивелин РУСЕВ, Кандидат за кмет на община Тутракан, ПП ГЕРБ: Д-р Ирена БОНЕВА, кандидат за кмет на община Тутракан,

Движение ЗАЕДНО за промяна
Очаквам висока избирателна
активност и разумен избор Аз ще върна усмивката на лицето ви!

Д-р Ирена Бонева е родена в Тутракан. Завършила е ЕСПУ "Йордан
Йовков" през 1985 г., а висшето си
образование - "Ветеринарна медицина" - в Стара Загора. Втората
й магистратура е "Управление на
администрацията". Работи като
главен инспектор в Областната
дирекция по безопасност на храните, отдел "Контрол по храните"
от 25 години. Председател на
синдикалната организация на
колегията в Областната дирекция.
Член съм на УС на Федерацията
на независимите синдикати в
България, председател на Съюза на
ветеринарните лекари в Силистра.
Владее руски и английски език,
използва също френски и италиански.
ɄɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɧɚȽȿɊȻɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɟɞɧɨɫɨɛɥɚɫɬɧɢɹɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
Семейна, омъжена е за д-р
ɢɱɥɟɧɧɚɂɡɩɤɨɦɢɫɢɹɧɚɉɉȽȿɊȻɌɨɞɨɪɌɨɞɨɪɨɜɧɚɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟ
Ценко Вълчев, който също е ветеИвелин РУСЕВ e роден в Тутра- дългове, тоест - не са платени в срок държавата, значи то е тръгнало ринарен лекар. Има две дъщери.
кан. Средно образование завършва - датите на падежите им са минали, да си заминава". Едно време, през
в ЕСПУ "Йордан Йовков". Завършил но те не се изплащат.
социализма, имаше "селища със за- Защо решихте да се кане Технически университет в София,
- А какви са тези дългове?
тихващи функции". Нашата община дидатирате за кмет на община
а след това специалност "Счетовод- В информацията от Минис- в момента за мен откровено върви Тутракан?
ство и контрол" в УНСС. След за- терството на финансите не пише към "затихваща функция". Броят на
вършване на висшето образование какви са. Там пише само сумите. избирателите с право на глас през
е работил в София и една година Структурата на дълга трябва да се годините сочи, че те непрекъснато
във фирма "Славянка" в Тутракан, разбере от Общината. Те трябва да намаляват, което означава, че
а през 1998 г. започва работа за знаят на кого дължат тези пари и как населението ни е застаряващо,
австрийска фирма занимаваща ги дължат. Отделно от това и бол- лека-полека хората си заминават,
с търговия на вълна и памук. До ницата дължи една сериозна сума емигрират...
2002 г. е техен представител в пари. И общо взето, дълговете на
- Как ще ги задържите?
Казахстан, след което се прибира в Общината са съизмерими с нейния
- Възможностите на кметската
България и до 2009 г. работи за съ- годишен бюджет. Ако не се вземат институция не са много големи, в
щата фирма. От 2010 г. е началник мерки може да се стигне до фалит смисъл, че основният стимул за
на Общинска служба "Земеделие". на Общината.
икономиката в едно населено място
- В тази връзка, какво мислите и основните предпоставки тя да

на 1000 лв. за всяко дете, чиито родители са пълнолетни (навършили
са 18-годишна възраст, когато то
се е родило), поне единият от тях
живее в община Тутракан, и имат
сключен брак. Мярката ще обхване
семействата, които имат деца до
5-годишна възраст.
Другата ни мярка са безплатните
детски градини. Не е без значение
колко деца са в една детска градина, защото учителката ще работи
и с 5, и с 15 деца. Парното също
ще работи. А много семейства
изпитват затруднения да си плащат
таксите. По тази причина смятаме,
че безплатните детски градини са
едно добро начало, което можем
да поставим в нашата община.
- А какво бихте направили, за
да може да се спре или поне да
се намали миграцията на младите
към други населени места или в
чужбина?
- Когато дойдат инвеститори и
поискат да развиват някакъв бизнес в Тутракан, доколкото това е в

класа. Имам предвид момчетата
и момичетата, които се състезават по канадска борба. Имахме
водомоторен спорт... Мисля, че в
Общината е напълно възможно да
се създаде един такъв фонд, да
се възобновят спортни школи, а
треньорите - да бъдат назначени на
щат в Общината. Мисля, че няма да
са чак толкова големи разходите за
поддържането на щатни треньори.
И Общината трябва да има грижата
да им осигури спортна база на тези
младежи, защото по този начин ще
ги отдалечим от наркотиците и от
лошите прояви.
Имаме също изключително
много талантливи деца, които пеят,
танцуват. Общината трябва да ги
подкрепя по начин, различен от
този в момента, защото не всички
са равнопоставени.
Клубът за спортни танци ще дам
за пример. Аз, като родител, който
има дете там, знам, че това е скъп,
елитарен спорт, но Общината, все
пак, поне на състезанията, на ко-

ɁɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɨɫɴɛɢɬɢɟɧɚȾɜɢɠɟɧɢɟɁȺȿȾɇɈɡɚɩɪɨɦɹɧɚ

ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɩɨɩɟɣɧɬɛɨɥɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɉɉȽȿɊȻ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɡɚɦɥɚɞɢɬɟɯɨɪɚ

- Какъв е Вашият принос за хората от града и общината?
- Общинска служба "Земеделие"
е институция, която работи с хората
и за хората. Тя е структура на Министерството на земеделието. Субсидирането на земеделците минава
през нас. Плащанията са чрез Фонд
"Земеделие", но подаването и обработката на документите става чрез
общинските служби. Ние сме на 7-а
позиция в страната по разпределяне
на субсидии.
Приходите, които ние вкарваме
в държавата, като плащания през
"Държавен поземлен фонд", който
стопанисва Областна дирекция "Земеделие" и в частност общинските
служби, ни отреждат 3-то място в
страната. Друг е въпросът, че бюджетът за нашата издръжка не е на
трето място, а е на едно от последните. В това отношение държавата
е длъжник на нашата област.
- Ако Ви изберат за кмет на
Община Тутракан, какви цели си
поставяте, какво ще направите в
полза на хората?
- На първо място смятам, че е
време да си върнем Общината на
хората. Всички са виждали тук напоследък как Общината работи реално за няколко души. Това е моето
лично мнение и смятам, че е крайно
време това да се промени. Да не
говорим за дълговете на Общината,
които се натрупаха. Според справка
от месец юли от Министерството
на финансите, Община Тутракан в
момента е с 3 400 000 лв. дългове,
от които 700 000 лв. са просрочени

да направите?
- Трябва да се затегне финансовата дисциплина на Общината,
на болницата. В този живот няма
семейство, което да харчи повече,
отколкото получава. Ако го правиш,
рано или късно хората (кредиторите
ти) идват и започват да си търсят
парите. Напоследък не съм видял
нищо съществено да се прави в
нашата Община. Това, което беше
направено - санирането на едни
блокове, всъщност е по Програма на
правителството, а не на Общината.
В града бяха асфалтирани няколко
улици, а по селата хората не знаят
какво е нов асфалт от много отдавна. Всички кметове, които са
свързани с ГЕРБ, според техните
твърдения, за последните 4 години
един път не са събрани в Общината
да ги питат какви проблеми имат, за
какво се борят, какво искат хората
в населеното място. Всички тези
неща е крайно време да се променят. Да не говорим и за имотите,
които се разпродадоха...
- А как гледате на проблема с
миграцията на младите хора?
- Вариантът да се спре миграцията винаги е един. Основният мотив
за миграция на хората е икономическата принуда, тоест - липсата
на работа и реализация в града
е факторът, който кара младите
хора да го напускат. За съжаление,
в нашия град най-големият работодател в държавата. А във всички
учебници по икономика се казва
така: "Когато в едно населено място
най-големият работодател стане

се развива, ги създава държавата.
Общинската власт може само да
подпомага тези неща. Практиката показва, че Общината може
да се включи в публично-частни
партньорства с терени, с облекчени процедури за изграждане на
инфраструктура за тяхна сметка.
Но това пак е свързано с пари и
с това, че трябва да има интерес
към общината. А в момента нашата
община вече не е атрактивна. Даже
и да дойде голям инвеститор тук,
ние в момента не можем да му
предложим работна ръка. Нещата
са навързани. Много трудно ще
се излезе от тази спирала оттук
нататък, защото даже и да дойде
сериозен инвеститор и да каже: "Ето
- ще ви построя тук един завод, за
да работят 500 души", ние ще трябва
да си докараме работниците от Русе
или от Силистра, защото тук просто
няма да можем да намерим 500
души, които да отговарят на изискванията за специалисти. Младите
хора като завършат, всички остават
в големите градове, защото там
има работа, или бягат в чужбина.
Вече сме тръгнали по тази спирала
и това потъване много трудно ще
бъде спряно.
- А за възрастните хора, какво
може да се направи за тях?
- Може да се развие Социален
патронаж. Тук, в момента, има едно
хранене, което правят - "Топъл
обяд". Тези, които са подвижни,
могат да отидат и да си вземат
топлия обяд. А какво се случва с
на стр. 7

- Първо искам да благодаря на
колегите от БСП, които, използвайки нашата програма, която
разпространяваме повече от две
седмици, са я припознали като
своя. Но това, че само цитираш
чужди идеи, не означава, че имаш
собствени, или че знаеш как да
изпълниш изплагиатстваните. БСП
са използвали като свои идеи и
буквално са ни цитирали - за социалния патронаж, за подвижната
аптека... Аз не смятам, че това са
идеи, които не трябва да бъдат
изпълнени, ако някой друг стане
кмет. По-скоро ще бъда много
щастлива, ако го направи. Защото
възрастните хора имат изключително голяма нужда. По селата те
са много самотни.
А реших да се кандидатирам,
защото мисля, че Тутракан има
нужда от промяна и, както е казала
Маргарет Тачър: "Ако искаш нещо
да бъда казано добре - покани
мъж. Ако искаш нещо да бъде
свършено добре - покани жена."
Аз съм жена и мисля, че в момента
нашата община има нужда от кметжена, която да въведе някакъв
различен ред.
- В тази връзка, какви конкретни
цели си поставяте, ако Вие бъдете
избрана за кмет на община Тутракан? Кое е необходимо най-напред
да се направи?
- Най-големият проблем за
нашата община, както и за държавата, е демографският. Тук
при нас се раждат изключително
малко деца. Работодателите нямат
работници, които да наемат. По
отношение на този проблем имаме
следните две предложения. Първото е еднократна помощ в рамките

приоритетите на Общината, можем
да изискваме от тях работниците
да бъдат местни - това може да им
бъде поставено като задължително
условие, ако искат от Общината някакво съдействие за дейността си.
Тук има много земеделски производители. Районът ни е такъв. При
срещите ми с тях на нашия пазар,
достигнахме до конкретния извод,
че пазарът трябва да бъде покрит и
целогодишен. Всеки от тях трябва
да знае кое място е негово и да си
е платил таксата, а не да идват в
5:00 ч. и да чакат до 7-8:00 ч., за
да могат да започнат да работят,
да бъдат на улицата, заради което
да бъдат подложени на санкции,
защото това не е отреденото за
дейността им място. Трябва да
бъдат в Общинския пазар и да
им се създадат условия - да имат
тоалетна, да имат мивки, където да
се измият, и въобще - подходящи
условия.
Още нещо за младите: мисля,
че е възможно да се отпускат
еднократни грантове до 5000 лв.
за стартиране на семеен бизнес,
в който са ангажирани поне 3-ма
души. За млади семейства, които
искат да развиват бизнес, като безлихвен заем. Общината ще отпуска
грантовете, на конкурсни начала,
като всяка година се одобрява такъв фонд от по 10-15 хиляди лв. и
се изработят прозрачни критерии,
които да бъдат изпълними и да се
знае на какво основание някой е
спечелил финансиране оттам, а
да не е за "наши хора".
По отношение на спорта, в
нашата община е хубаво да се
основе фонд "Спорт", тъй като
ние имаме спортисти от световна

ито ходят малките деца, които са
некартотекирани, е възможно да
поема поне транспорта.
- Вие посочихте демографската
криза, от която и община Тутракан
също е засегната. Веднага се
сещаме и за възрастните хора,
които са вече голяма част от
населението... С какво може да се
разнообрази живота им? Социалния им живот, например?
- За да стигнем до социалния
живот, първо трябва да започнем
от битовизмите. Тези възрастни
хора имат нужда от ежедневна
грижа за прехраната си. Имам
предвид възстановяването на
Социалния патронаж. Това е една
отпаднала дейност на Общината,
която съществуваше преди, а сега
съществува в община Главиница,
което показва, че и при днешните
пазарни условия е възможно да
бъде развивана. Все повече стават
възрастните хора и в селата, и в
града. Децата им са заминали в
чужбина и в големите градове. Аз
също имам възрастни родители
и добре, че съм тук, та имам възможността да се грижа за тях. Ако,
примерно, съм някъде надалеч,
ще бъда много по-спокойна, ако
знам, че обществото прави нещо
за моите родители - за да имат три
пъти на ден топла храна, някой да
я достави до вратата им, ако те не
могат да отидат и да си я вземат.
Това е нашата идея, която мисля,
че е реализируема.
Другата ни идея са подвижните
аптеки. Възрастните хора имат
рецептурни книжки, които трябва
да се заверяват, лекарства да се
купуват. Като няма млади хора,
на стр. 6
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Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Независимкандидат за кмет на община Тутракан:

"Огненият Дунав" вече е част от европейските дунавски фестивали
Димитър СТЕФАНОВ е лекар по
ветеринарна медицина, с две специализации - "Заразни и паразитни болести по животните" и "Безопасност на
храните от животински произход". От
1991 г. до 2011 г. се е занимавал единствено и само с ветеринарна медицина,
като е изпълнявал различни функции:
завеждащ Държавния ветеринарен
контрол в община Тутракан, завеждащ
"Здравеопазване" в РВМС-Тутракан и
официален лекар на община Тутракан.
Работил е и за Европейската комисия
по заразни и паразитни болести по
дивеча, а също и като сътрудник по
заразни болести към Тракийския
университет. С колеги е разработвал
системата и изследването на болестта
«треска "Западен Нил"».
От 2011 г. до 2019 г. е кмет на община Тутракан.
- Защо решихте да се кандидатирате за трети кметски мандат?
- Причината да се кандидатирам е
тази, че има доста неща, които трябва
да се завършат. Някои са започнати,
други са в начален етап, трети предстои да започнат да се реализират
в близките месеци и смятам, че
участвайки в управлението на тези
проекти като кмет на община Тутракан,
и познавайки буквално всеки един от
тези проекти, мога да ги изведа до
успешен край.
- А какъв е вашият принос за развитието на общината?
- Ами, мога да кажа какъв ще е той
за следващите 2-3 години, защото не
съм си правил разчет на предходните
години точно какъв финансов ресурс
е пристигнал в община Тутракан по
различни проекти, по различни ПМСта. Това, което престои, е реализиране
на европейски и национални проекти
на стойност малко над 48 милиона
лева. Като започнем с инфраструктура:
пътят Шуменци-Варненци-Белица-Бреница, Дълбокият път, Център за обучаване на доброволци от гражданска
защита в с.Белица, Пречиствателната
станция в гр. Тутракан, или както ние я
наричаме - "Водният цикъл", 5 жилищни сгради, които тепърва започваме
да санираме. Сигурно пропускам още
нещо, но това са основните акценти. В
момента имаме и още 2 проекта, които
са подадени и се надявам, че ще бъдат
одобрени. Това е проектът за уличното

осветление на община Тутракан и
разширяване на видеонаблюдението
на гр. Тутракан, който е на стойност 1
милион евро.
- През двата мандата бяха изпълнени много дейности и проекти.
- Да. Имаме 34 улици, които са
реновирани. Не говоря за онези,
които са с кърпежи, а за тези, които
са с ново асфалтиране. Нека да не
забравяме и общинската пътна мрежа.
Това е участъкът Тутракан-Пожарево,
Търновци-Антимово и съответно - Нова
Черна - Сяново. Това е и единственият
проект, който съм наследил от мандата
на предишния кмет, който беше разследван от прокуратурата, и съответно
ние довършихме всичко, което беше
необходимо - обществените поръчки
бяха пуснати и избрани изпълнители,
а участъците асфалтирани. И още водопроводите на улиците "Исперих"
и "Родина", много тротоари, водопроводът заедно с асфалтиране на
тротоарите на ул. "Стефан Караджа",
Крайдунавският парк, който разделихме на две части, понеже бяха малки
сумите, за които ни беше разрешено
да кандидатстваме - до 250 000 евро.
Реализирахме ги през МИРГ.
Санирани са 6 жилищни сгради
плюс сградите на Пожарна безопасност, на Общината, на ОЦИД, на ДГ
"Патиланчо", бившата детска ясла на
ул. "Крепостта". Отделно имаме реализиран проект за Център за настаняване
от семеен тип, Център за рехабилитация, а бившата детска ясла до "Терма"
я превърнахме в Многофункционален
център със стрийт фитнес, с фитнес,
с детска библиотека, зала за танци
и зала за борба. Отделно, имаме
реализиран Център за обществена
подкрепа, който вече стана и държавна делегирана дейност. Енергийна
ефективност е осъществена и в двете
училища - "Христо Ботев" и "Йордан
Йовков", проектът за оборудване и
обзавеждане на МБАЛ-Тутракан е
също много важен.
Според мен, едни от най-важните
проекти, които трябваше да се реализират в най-кратки срокове бяха
укрепването на ул. "Ал. Стамболийски",
под Хлебозавода, и укрепването на ул.
"Димитър Благоев", където имаше две
активни свлачища, които създаваха
много голям проблем. Те не се виждат,

но там се хвърли доста голям ресурс,
за да можем да ги укрепим и да няма
проблеми с къщите на хората.
Над 11 са проектите финансирани
по ПУДООС - за гр. Тутракан и за с.
Белица, с. Варненци, с. Шуменци, с.
Търновци, с. Старо село, с. Нова Черна,
с. Цар Самуил. Във всички тези села
имаме изградени детски площадки,
като в с. Цар Самуил има и отделно
реализиран проект за 300 000 лева
- за асфалтиране на улици в самото
село, както и реализиран проект за
детска площадка и спортна площадка
на СУ "Стефан Караджа" пак там. Реализиран е пълен ремонт и енергийна
ефективност на детската градина на
с. Цар Самуил.
През първата година на мандата
ми реализирахме 2 километра водопровод в с. Белица, пълен ремонт на
Спортната зала на с. Белица, ремонт на
покривите на доста общински сгради,
като започнем от Кметствата на с.
Шуменци и с. Варненци, читалищата
на с. Белица и с. Царев дол; ремонт на
читалището на с. Търновци; ремонт на
църквата в с. Пожарево. Реновирахме
и всъщност обогатихме Музея на
дунавския риболов и лодкостроене
по програма "Красива България". По
същата програма се реновира сега
Обредният дом, който всъщност вече
е пред финалната права и в най-скоро
време трябва да го открием. В Рибарската махала са реновирани 5 къщи,
крепостната стена "Трансмариска".
Детска площадка с градина за отдих в
с. Бреница също реализирахме преди
2 години.
- Как може да се спре миграцията
на младите хора?
- Миграцията на младите хора може
да се спре по два начина. Първо - с
откриване на нови работни места, и
второ - с културни мероприятия.
Защото, винаги съм твърдял, че младите хора не искат само да работят и
да имат доходи, но искат и да имат
културен и по-разнообразен живот. И
именно затова наблягаме на различни
културни мероприятия в гр. Тутракан,
включая и театралните спектакли, които се играят в града. Аз не знам дали
други градове от ранга на нашия имат
толкова много спектакли.
- И то с популярни актьори...
- Да - с популярни актьори, които

са вече и приятели на Тутракан. Това,
което липсва на младите хора, и за
което ще лобирам евентуално при
спечелване на следващ мандат, е да се
направи едно увеселително заведение
за тях. Разкриването на нови работни
места ще продължи, по простата
причина, че съм водил разговори със
собствениците на различните цехове,
които са в Индустриалния парк в гр.
Тутракан, и тенденцията е от 480 за
следващите 2-3 години работните
места там да станат 680. А в момента
се строи още един цех и тенденцията
е да започне строителството на цех за
преработка и разфасовка на мед и цех
за сушени плодове и ядки. Това вече
го има като идея, има го и като проект.
Живот и здраве, построяването
на хотела, който ще бъде на мястото
на ресторант "Москва", също ще
създаде нови работни места. Знаете,
че "Амилум" има подписан договор с
правителството за инвестиция за гр.
Тутракан, която ще е на стойност над
300 милиона лева. Това също ще създаде нови работни места. Тенденцията
е да открием и «синя стая», защото се
оказва, че на територията на област
Силистра няма такава стая. Тя е за
разговори на деца с проблеми. Всички
тези деца се извозват до Русе, понеже най-близката «синя стая» е там.
Това също ще създаде нови работни
места. Следвайки този път, мисля, че
работните места ще бъдат достатъчно,
но трябва и наистина да се обогатява
културният живот на младите хора, и с
едно увеселително заведение от рода
на младежка дискотека.
- И от младите хора, нека се обърнем
към възрастните - техният социален
живот как може да се разнообрази?
- Това, което сме правили и което
мисля, че трябва да бъде тенденция
и занапред, е разкриване на колкото
може повече Пенсионерски клубове и
в селата, в които хората да се събират,
да обменят по една приказка, да си
кажат болките. Ние сме тръгнали по
този път, като сме разкрили клубове в
с. Сяново и в с. Търновци. И, разбира
се, Общината трябва да подпомага
дейността на тези клубове, защото в
тях се създават групички по интереси,
които искат да участват в различни
културни мероприятия, като фестивали за надпяване и надиграване. Трябва

Нехат КАНТАРОВ, кандидат за кмет на община Тутракан, ДПС:

Ще работя с хората и те ще са моят коректив
Нехат КАНТАРОВ е роден в Тутракан. Възпитаник е на СУ "Христо Ботев".
Има богата и разнообразна трудова
кариера. Бил е ръководител на тутраканския клон на "Заводски строежи".
Управлявал е търговски структури към
РПК "Наркооп", собственик и управител
на ЕТ "Алтмит", бил е началник на склад
в тютюнева структура в Дулово.
Управител е на "Кантар" ЕООД, а в
периода 2012-2016 г., като председател на Общинската организация на
ДПС-Тутракан е към ЦК на ДПС София.
Общински съветник от 1995 г. в
рамките на пет поредни мандата. Бил
е председател на Постоянни комисии.
Женен с две деца.
- Защо решихте да се кандидатирате за кмет на община Тутракан?
- Откакто настъпи "демокрацията",
аз вече 25 години съм в политиката
и съм общински съветник, и виждам,
че Общината от година на година
отива назад. Вместо да се развива във
възходяща линия, тя затъва, а хората
бягат и населението намаля. Нямаме
работни места, нямаме създадени
условия за бизнес. И реших, че с моите
познания за общината и в областта
на икономиката, здравеопазването,
бизнеса и инвестициите, имам го този

капацитет, знам и мога да го направя.
Затова кандидатирах и ако ме изберат,
всичко, което е в моята програма
да го реализирам в рамките на един
мандат - да създадем много добри
условия за нашите деца и възрастни
хора, защото в общината освен бедност, друго няма. И във връзка с това
искам да подчертая, че Движението
за права и свободи и лично почетния
председател д-р Ахмед Доган са зад
мен, и тези приоритети, които съм
заложил в програмата, ще ги осъществя, защото предварително съм
направил консултация с тях. Ако те не
бяха застанали зад мен, аз нямаше да
се кандидатирам. Ето Община Ситово
и Община Главиница са за пример. В
Ситово ДПС управлява отскоро, а в
Главиница един мандат управляваха
други - това момче, новото - Неждет
Джевдет, дойде и се развива. Всичко
е с подкрепата на нашите депутати,
нашите евродепутати, нашите представители в бизнеса, които съумяват да
направят проектите. В нашата Община
имам чувството, че не се разпределят
нормално средствата за работа. Тутракан трябва да е един красив, спретнат
и чист град. В момента, особено в последните години, в нашия град е пълно
с храсти, с треви, непочистен и мръсен

град, това прави лошо впечатление на
туристите.
- Какво може да се направи, за да се
утвърди и да продължи този туризъм?
- Трябва да се възстанови затвореното пристанище, защото Тутракан още навремето е бил център на
туризъм и пристанищен център. Сега
не можем да се сравним с едно село
даже защото има села покрай Дунав,
където има пристанища. И за какво ни
е този Дунав? Когато пристанището се
пусне, като започнат да спират кораби,
лайнери, тогава ще има туристи, в
общината ще влизат пари. В долния
район след 14:00 ч. има само кучета.
Не казвам, че центърът на Тутракан се
е изместил горе. Той си е долу - там,
където са учрежденията, където е
административният му център. Но само това. Идват сутринта на работа
и вечерта се прибират. Такъв красив
център имаме от времето още от
Коопвитрината.
Има възможност също да пуснем
и ферибот. а нашите земеделски
производители да си носят стоката
в Румъния, Букурещ е най-близо. И
ще започнат да идват и инвестиции.
Инвестициите в Тутракан са най-важни. Ние сме голям производителен
район. Особено на плодове, но и на

зеленчуци. Примерно с. Цар Самуил
и другите райони отглеждат много
зеленчуци. Ние нямаме един голям
хладилник, където нашите производители да съхраняват продукцията
си. Ще създадем условия на крупните,
големите земеделски производители
да изнесат продукцията си - царевица,
жито с ферибот тук, а не да я носят до
пристанището във Варна.
А почетният председател д-р Ахмед
Доган има мечта, даже няколко пъти
ми е казвал: търси място, където да направи фабрика за сушене на плодове
и зеленчуци. Пазарът го има - Китай!,
И той ми е казвал: «Ако направим
такава фабрика, всички стоки, които
идват от Китай, идват в контейнери.
И контейнерите, вместо да се връщат
празни в Китай, ще се върнат с нашата
стока.» Така че, тези неща можем да
ги направим, ако евентуално бъда
избран. Защото не един път почетният
председател е казвал: «Дайте веднъж
възможност - да видите как градът
и общината ви ще се развиват, ще
просперират, ще има работни места.»
Той има намерението и да възобнови
рибарниците в Нова Черна, за да може
и риба да се изнася оттук за Европа.
Особено желание има да се гледат
раци, а те стават в сладководни води.
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да се стимулират тези хора да пътуват
и съответно - да обменят опит с други
Пенсионерски клубове.
По този начин, мисля, ще се създаде
едно разнообразие в живота на пенсионерите, защото те не искат само да
бъдат подпомагани с програми като
"Домашен помощник", "Достоен живот"
и "Топъл обяд", които съществуват и
се развиват в гр. Тутракан, а искат и
разнообразен културен живот. Нека
да не забравяме, че и тези спектакли
и тези културни мероприятия, които се
провеждат на територията на община
Тутракан, всъщност също помагат за
по-разнообразния живот на пенсионерите.
- А Домашен социален патронаж
възможно ли е да бъде възстановен?
- Знаете ли, не е необходимо да се
възстановява Социалния патронаж.
Аз го казвам от моя гледна точка.
Има толкова европейски и национални проекти, като "Достоен живот", с
които помагаме на хора-инвалиди,
които не могат да се обслужват сами,
съответно - по 2 часа, по 4 часа и по 8
часа - в зависимост от техните нужди.
При условие, че имаме "Топъл обяд"
и разнасяне на храна по домовете на
хора, които имат нужда от него. Ако
този Социален патронаж, който го е
имало назад в годините, би бил устойчив, той щеше да бъде запазен. След
Нова година се пускат наново различни
програми през Министерството на
труда и социалната политика и мисля,
че тук е редно Общинска администрация да кандидатства, да се бори те да

бъдат спечелени и да продължим да
обгрижваме пенсионерите.
- Ще продължите ли "Огненият Дунав", "Джулай морнинг", "Речни ноти",
"Празника на кайсията", Никулден?
- Първо искам да кажа, че миналата
седмица дадох интервю за Министерството на туризма. То беше по повод
на това, че фестивалът "Огненият
Дунав" влиза в европейските дунавски
фестивали. Това е благодарение на 8
години труд. Явно, самото правителство, в лицето на Министерството на
туризма, е оценило това, което правим
и според мен би било наистина много
голяма загуба, ако "Огненият Дунав"
престане да съществува, защото той
стана емблема на Тутракан. Що се отнася до 3 март, до 6 май, до Похода по
стъпките на четата на Таньо войвода,
до Празника на кайсията, до "Джулай
морнинг" в Тутракан, до "Речни ноти",
до честването на Тутраканската епопея, до Никулден - всичко това носи
един позитив за Община Тутракан,
защото хората вече знаят и очакват
тези празници и с всяка изминала
година туристическият поток към тях
се увеличава. И, трябва да ви кажа, че
тутраканци си ги обичат и буквално
след всеки "Огнен Дунав" и след всеки
"Джулай" много хора ме питат дали
следващата година ще има пак. Ако
аз съм кмет - да, ще има и "Джулай
морнинг", и "Огненият Дунав". Може
да звучи нескромно, но само едната
вечер още не е уговорена за следващия "Огнен Дунав", а всичко останало
на стр. 6

Дунав е много голям благодат, а ние
не го ползваме.
Ще засиля и работата на БКС. Какво
имам предвид? БКС да стане като в
Главиница, там трябва да се увеличи
техниката, трябва да се вземат повече
машини, да се вземат повече хора на
работа и градът ни да бъде чист. Ползваме парите на нашите данъкоплатци и
те трябва да бъдат добре защитени от
мръсотия и змиярници. Това е важно
и за селата, те също трябва да бъдат
много чисти. Аз искам да работя със
селата - да съгласувам с кметовете, с
кметските наместници и със самите
жители на селата какво трябва, какви
са приоритетите и какви пари трябва
да заделяме.
Например, с. Цар Самуил има
нужда от тържище. Те са край пътя.
От толкова години мястото било на
Бръшлен, а сме съседни общини. На
Бръшлен друга земя ще се отстъпи и
ще се вземе това място. Както в Сливо
поле има тържище - направи се голямо
- да излязат всички производители, да
минават хората, да спират както трябва
покрай пътя.
А това, ако както го каза почетният
председател, се направят хладилникът
и фабриката за сушене, тогава реализацията ще бъде по-добра.
Аз винаги съм казвал и на сесиите
на Общинския съвет: «Ние имаме в
селата читалища, на които само има
табела "Читалище", а там не се развива
нищо. Заделяме пари за човек, който
да отваря и да затваря читалището."

Там трябва да има живот - да има
хореографи, децата да се изявяват.
- Какво друго трябва да се направи,
за да се спре миграцията?
- Да има работни места. Важното е
да има инвестиции в Тутракан. Ще ви
дам пример с "Терма". Аз разговарям
и със Стив Хараламбиев. Какво иска
той? Той ще направи още цехове,
ще увеличи производството и иска
да има газ. Ние ще го прокараме,
проучили сме и намерили фирмите,
които се занимават с доставка на газ
от Кубрат - най-близкото място до
нас, до което достига газопреносната
мрежа. Ще ви кажа и нещо друго.
Примерно, затвориха един шивашки
цех, може би заради разходите. Две
гимназии в Тутракан са много. Трябва
да преструктурираме училищата така,
че да има една гимназия, а едното
училище да е професионално - и там
да се учат специалности, от които
има нужда бизнесът. Те ще кажат
колко шивачи, колко стругари, колко
трактористи и т.н. са необходими, за
да се направят такива паралелки. На
тези деца ще им дадем стипендии, но
аз вярвам, че и бизнесът ще помогне
там. Защото сега няма трактористи.
Земеделци - бол, а трактористи няма.
Ето в Главиница има паралелка и
обучават трактористи, а практиката
я карат в БКС. Значи трябва да има и
работещи хора, и техника. Трябва да
търсим начини да закупуваме техника.
Не да теглим заеми за щяло и нещяло.
на стр. 6
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Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Независимкандидат за кмет на община Тутракан:

"Огненият Дунав" вече е част от европейските дунавски фестивали
от стр. 5 може за 20 000 лева общ бюджет за
"Джулай морнинг" да има изпълнения
от 12 рокгрупи, включая Васко Кръпката, Б.Т.Р., Джон Лоутън и другите
известни групи, които са минавали
през тутраканска сцена.
- Другите средства са от спонсори?
- Всичко останало набираме от
спонсори, но искам да кажа, че част
от този финансов ресурс се връща
обратно в Община Тутракан, чрез
наемите и таксите, които си плащат всички заведения и търговци.
Над 80% от търговците са местни
хора. За последните 3 години, едно
единствено заведение е на човек от
Търговище. И "топли точки", имаше
миналата година - тогава се продаваше пържена риба, риба на скара, но
нямаше места за сядане и хората си
ги вземаха в тарелки. Всички останали
заведения са от община Тутракан. Не
говорим само за гр. Тутракан, защото
имаме и хора, които идват от селата
и също се занимават с търговия. По
този начин се подпомагат хотелите,
които после си плащат хотелските
такси, подпомагаме и заведенията, и
барчетата, и не на последно място - и
борсите за алкохолни и безалкохолни
напитки, които всъщност зареждат
тези заведения, за да има всичко
необходимо на самото мероприятие.
- Тутракан вече е туристическа
дестинация. Какво още може да се
направи за развитието на културния
туризъм?
- Съвместно с Историческия музей
- разкриване на все по-голяма част
от северния кастел. В момента ние
подготвяме проект, който да е за реставрация и консервация на разкритата
през последните две години немалка
част от северния кастел. А вече имаме
и проект за южния кастел - там да се
направи едно място за отдих и преди
това да се шкарпира цялата територия, която е около южния кастел, за
да може да изпъкне самата реставрация на тази част от крепостната стена.
Това, което сме предприели от една
година вече, и за което мисля, че ако
продължим да работим в тази насока,
ще стане една уникална атракция
за гр. Тутракан, е разкриването на
картечните оръдия и на 15-те форта
от Първата световна война. Вече
имаме разкрити 3 форта и 2 картечни
укрития. Именно затова поискахме
от Министерството на отбраната да

е уговорено, защото с известните
изпълнители, ансамбли, актьори не
можеш да се уговаряш 1-2 месеца
преди самия фестивал. Договорките
за следващата година започват още
след приключването на фестивала.
Тогава аз винаги съм си давал 1-2
седмици почивка, докато осъзная, че
трябва да го има и следващата година.
Защото, наистина, е голяма мъка да
се организира и да се провежда такъв
фестивал. Въпреки това, смятам, че
всеки кмет трябва да го продължи.
- Допитвате ли се до гражданите
кои изпълнители да се канят?
- Мога да се допитам до гражданите, но само при едно условие - казвам го съвсем открито: да не ми се
предлага на "Огненият Дунав" да има
попфолк изпълнители - така наречените «чалгаджийски истории». Нямам
намерение да превърна "Огненият
Дунав" занапред в годините в чалгаджийница. Нека всички да го знаят.
Ако мислят, че това е редно - нека
да гласуват за някой друг кмет - директно го казвам. Чалга изпълнители
няма да влязат в Тутракан докато аз
съм кмет. Могат да влязат единствено
и само при едно условие - както го
казах на попфолк певицата Галена,
или Василена ли беше: в Тутракан
може да изнесат концерт само ако си
платят. Няма друг вариант да влязат в
Тутракан. Така че, мога да се допитам.
И това, което искам пак да кажа на
всички жители на община Тутракан, е:
нека да не си мислят, че финансовият
ресурс за провеждането на "Джулай
морнинг" и на "Огненият Дунав" излиза от техните джобове - от техните
данъци. "Джулай морнинг" и "Огненият
Дунав" единствено са стрували тази
година най-много пари на Община
Тутракан - това са 36 000 лева за
двете мероприятия, взети заедно.
А реално фестивалът не е на такава
стойност, защото нали ви е ясно, че
участието на изпълнители от световна
и европейска величина - "Dawn Low",
Джо Лин Търнър, ансамбъл "Българе",
та даже и квартет "Сезони", с това
дете, което е виртуоз и свири и в
Белгия, и в Австрия, и в Германия,
не може да струва 36 000 лева, или
хайде да кажем 20 000 лева, ако ги
разпределим горе-долу по равно за
"Джулай" и за "Огненият Дунав". Не

ни се предоставят такива картечници
и оръдия, макар и не автентични от
ПСВ, за да можем да оборудваме
тези картечни укрития и фортове. Към
самите картечни укрития вече сме
направили и подстъп, за да може до
тях да се стига с леки автомобили и
те да се видят. Защото това нещо го
няма не само в България, но го няма и
в Европа - запазени картечни укрития
от Първата световна война. На много
места има бункери и от двете световни войни, но такива фортификационни съоръжения, които са правени от
французи и от белгийци, няма никъде
другаде. И не на последно място, в
момента работим по проекта за така
наречената "Панорама" на самата
Военна гробница. Мисля, че това е
още един проект, който ще привлече
туристи. Защото допреди 8 години
много малко хора знаеха за тази
битка. А в момента вие виждате, че
все повече хора посещават Мемориалния комплекс край с. Шуменци и се
интересуват от тази битка. В проекта
са включени и електробуси, които да
превозват туристите от Тутракан до
Мемориалния комплекс и обратно.
Искам да кажа, че в Община Тутракан оставям една банка с работни
проекти. Започвам от лодкостоянката,
яхтеното пристанище, спортната
зала, многофункционалното игрище
горе, което е за различни спортни
мероприятия - футбол, волейбол,
баскетбол, тенис на корт. Заедно със
съблекалните, баните и всичко, което
е като съпътстваща инфраструктура,
включая и трибуните. Има проект и
за стадиона, заедно с хотелска част,
която през лятото да бъде използвана и за Зелено училище. Това са
проекти, които са подготвени и чакат
«мерки», за да могат да се входират и
съответно - оттам нататък е бягането,
за да бъдат одобрени. И нека да не
пропусна нещо, което е мое много
голямо желание: преобразяване на
парк "Христо Ботев". Той има уникален
идеен проект. Наричам го "уникален",
защото познавам този проект в пълните му детайли. Той е разработен от
двама младежи, завършили архитектура в Австрия, във Виена.
Ще кандидатстваме с него пред
МИГ "Тутракан - Сливо поле". Реализирахме Крайдунавския парк през
МИРГ, а парк "Христо Ботев" - през
МИГ.

Напреднали сме и по отношение
на ферибота. Всъщност чакаме проекта, който е за "Водния цикъл", да
ни посочат къде ще бъде втората
припомпваща станция, за да започне
разработването на самия ПУП за така
наречения "бак" - малък ферибот, който ще бъде само за леки автомобили,
автобуси, микробуси и камиони до 10
тона. Мисля, че това е необходимо
на Тутракан, а не ТИР-ове, които да
развалят инфраструктурата.
- А във връзка с развитие на туризма, как да се подобри чистотата и
подредеността на града?
- Да, може би, в хигиенно отношение за града има какво да се иска.
Когато беше «Да почистим България
за един ден», лично аз поех ангажимента и следих почистването на парк
"Христо Ботев". Той беше почистен изключително старателно от ученици и
пенсионери, за което им благодарих.
Това, което искам да кажа, е, че само
на третия ден парк "Христо Ботев"
беше в същото състояние, в което
беше преди почистването. Да - трябват ни хора, които да почистват, но
трябва и ние наистина да внимаваме
къде хвърляме отпадъците си, къде
чоплим семки... Разбрах, че има големи критики към детските площадки
- че те са опасни, че пързалката е
опасна, но нека хората да знаят, че
тази люлка за малките деца, която
в момента отново е счупена, аз съм
я възстановявал 3 пъти. Пързалката,
която е подменена с противоударна
настилка, 2 пъти съм я ремонтирал.
Даже противоударната настилка са
започнали да я разрушават. Фитнесът
на открито, който направихме по
проект съм го възстановявал 2 пъти.
Така наречения парк на Жабешкия
гьол - също 2 пъти. Пързалката в
Крайдунавския парк също 2 пъти е
възстановявана. В момента възстановяваме пейки, беседки... Но нека
да не се сърдим само на общинска
администрация и на БКС, защото
със 7 души, които поддържат чистотата в община Тутракан, ако ние
не я пазим, нещата няма как да се
случат. В момента БКС се занимава
с уличното осветление. Искаме да
нямаме изгоряла крушка. Занимава
се с производство на тротоарни
плочки и бордюри, с косене на трева,
с подрязване на дървета в цялата
община, с извозване на отпадъци.

Нехат КАНТАРОВ, кандидат за кмет на община Тутракан, ДПС:

Ще работя с хората и те ще са моят коректив
от стр. 5 едно кръвно и кръвна захар.
Общината да се намеси в работата в Бърза помощ, много случаи
съм имал с тях. При оплакване
трябва да се сигнализира тяхното
ръководство в София.
Не може по време на изборите,
няма да казвам кои политически
сили, да лъжат хората, че идват
безплатно да обслужват хората. Е,
кои идват? Идват някакви стажанти, които са спечелили някакви
европейски програми, да отидат
да мерят кръвно и не знам си още
какво. Те не са специалисти. Ти
може ли да разрешиш стажанти да
преглеждат хората? Ами, ако даде
неправилно лекарство? Те са били
стажанти. Ние сме го проверили.
Значи, аз мога, но никога няма да
го направя предизборно, аз имам
възможност да докарам специалисти от "Сити Клиник".
Що се отнася до детските градини, проверих много общини... Примерно, в Исперих таксата е 8 лева.
В Главиница е 15 лева, в Ситово 35, а при нас - 58 лева е. Сега чувам
от колегите, че ще бъде безплатно.
Вижте какво: ако има държавна

Можем и на лизинг да вземем - това
пак е заем - но трябва да вземем
техниката. Като свърши договорът
с фирмата, която сметосъбира, ако
стана кмет договорът ще свърши по
моя мандат, но сметосъбирането
ще си го върши БКС. В Главиница,
откакто сами чистят, а имат 23
села, заделят от бюджета 286 000
лева за сметосъбиране, а ние - 800
000 лева.
- Какво може да се направи за
възрастните хора?
- Работещия социален патронаж
го закрихме. Пак ще дам пример с
Главиница. Там хранят 386 души
чрез техния патронаж и сега ще
ги увеличат. И храната става поевтина. Те работят и по програми, и - тези, които не попадат в
програми - си плащат услугата от
пенсиите, но тази храна като се
занесе, човекът, който е назначен
за това, прави и други неща - отива
и обслужва възрастния човек, мери
му кръвното и т.н. Ние можем да
направим същото и вече имаме
обучени хора в Пенсионерските
клубове. Колко му е да се мери

политика, то ще навсякъде така, но
аз, като кандидат-кмет казвам, че
ще намаля таксата. Аз искам градът
да бъде чист и затова към БКС ще
има повече работни места.
Много пъти съм казвал на нашите кметове - и на Георгиев, и
на Стефанов: «Ние имаме скрита
безработица. Дайте да я открием.»
Примерно, сега има програми
за работа в Бюрото по труда за
ромите. А ние нямаме роми, няма
регистрирани в Бюрото по труда.
Ние имаме силни хора в Брюксел,
ще намерим начини да намерим
проекти. Вие знаете, че ДПС обслужва малки общини.
- Ако Ви изберат за кмет ще
продължите ли Джулай Морнинг и
"Огненият Дунав"?
- Ние трябва да правим всякакви
културни мероприятия. Аз искам
да бъде "Фестивал на кайсията", но
само един ден следобед, а да бъде
цяла седмица - да се изявяват производителите - един ден ще бъде за
сладка, друг ден - за други неща и
така - цяла седмица. И понеже не
само нашата община е производител на кайсии, ще помоля колегите

от Ситово и от Главиница да го
подкрепят финансово и примерно
да направим един фестивал на
трите общини. И да го направим
както в Казанлък правят Фестивал
на розата.
Трябва да се знае, че в Тутракан
ще има "Речни ноти" и да идват от
Сърбия, от Македония, от Турция,
отвсякъде.
Освен работата с Кирноч, аз ще
засиля и работата с Олтеница. Аз
искам да задам този въпрос на
нашите съграждани: Откакто беше
затворено пристанището ходили
ли сте в Олтеница? А да не би сега
да не ми се иска да отида да пия
едно кафе там? Да не мислите,
че хората от Олтеница не искат да
дойдат тук? И ще направя всичко
възможно бизнесът да се развие,
да се развие туризмът. Да знаете,
че ферибота ще го направя 100%.
Когато бях веднъж при почетния
председател, той ми каза: «Аз на
Тутракан, макар че нямаш кмет, искал съм много да ти помогна. Исках
- каза - да ви направя ферибот.» И
накрая ми каза: «Толкова пари изхарчихме и един ваш кмет ни каза:

В 1/3 от града сметосъбирането се
извършва също от БКС, поддържане
на гробищните паркове - копането
на гробове, което е социална придобивка за нашата община, също се
извършва от служителите на БКС.
Да - има какво да се желае по отношение на чистотата, но нека и ние да
опазваме, за да ни е малко по-лесно,
особено в години като тези, в които
пролетта беше с много дъждове и
на всеки 7 до 10 дни трябваше да се
косят всички зелени площи. Ние не
напразно обявихме този конкурс за
поддържане на градинки и на тротоарни площи пред самите жилищни
сгради. Защото по Наредба самото
поддържане на тротоарните площи
е задължение на хората, които живеят там, както и на фирмите - на
различните питейни и хранителни
заведения и магазини - те са длъжни
да си поддържат не само чистотата,
а и почистването от снеговалежите
през зимата. Така че - да - пропуски
има, признавам си го, и има какво
още да се желае. Затова и в момента
водим преговори с фирмите за това
кой ще даде най-изгодна оферта за
закупуване на многофункционална
техника, която да е за метене, миене,
прахосмучене на листа и опесъчаване. Но не можем да искаме от 7, 10
или 20 души да поддържат чистотата
на цялата община, а други 15 000
души да замърсяваме. Знам, че ще
има хора, на които няма да им хареса
това, което казвам, но то си е самата
истина.
Какво означава «даваме много за
сметосъбиране и сметоизвозване»
или «данъците в Тутракан са високи»? Нека някой да си направи труда
да провери какви местни данъци и
такси плащат гражданите на община
Тутракан, колко пъти са увеличавани тези местни данъци и такси,
откакто аз съм кмет, и колко пъти
се е увеличавал промилът за "такса
смет". С 1 промил миналата година.
В същото време, обаче, ние кумулираме все повече и повече отпадъци
и все повече и повече отпадъци
депонираме в депото в Русе. Нека
да не се заблуждаваме, че многото
пари, които даваме, са на фирмата,
която е спечелила обществената
поръчка. Не, напротив - при новата
обществена поръчка, ние намалихме
разхода на месец между 3000 и 3800

лв. Многото пари, които се дават, са
за транспортиране и за депониране на
отпадъка в депо Русе. Не знам дали
хората знаят, че в депо Русе остана
само една клетка, която не е запълнена, и, така или иначе, съответно
трябва да започнем проектиране и
изграждане на нови клетки, което
също струва много пари. И другото,
което се интерпретира: когато е БКС
ще ни трябват поне 1 200 000 лева
за техника и контейнери. Нямаме
контейнери - наша собственост.
Всичко е собственост на фирмите.
Не само на последната фирма, а
на фирмите, които години назад са
извършвали дейността. Ние никога не
сме имали контейнери за сметосъбиране. А един контейнер е 600 лева без
ДДС. Една сметосъбираща машина е
400-500-600 хиляди лева. На нас ни
трябват 3 такива машини. Трябват
ни минимум 800-900 контейнера за
цялата община.
В момента имаме работен проект,
който е входиран и одобрен, на Сдружението за сепарираща инсталация и
анаеробна инсталация на отпадъците,
които се депонират в депо Русе от
общините, с които имаме сключено
споразумение. Това означава, че
преди отпадъкът да бъде депониран
в клетката ще мине през сепаратор и
от него ще се отделят всички метали,
дървен материал, пластмаса и стъкло,
и ще плащаме само за онова, което се
изхвърля в самата клетка. А отделно
биоразградимите отпадъци, ще се
отделят в анаеробна инсталация, от
която всъщност ще се произвежда
метан. И преди 3-4 месеца всички
кметове от Сдружението подписахме
договора за финансиране на този
проект с Министерството на околната
среда и водите, защото той е одобрен.
- Какво е Вашето послание към
избирателите?
- Първо искам да ги призова да
бъдат толерантни в предизборната
кампания, защото както винаги съм
казвал, предизборната кампания започва и приключва, но ние оставаме
да живеем в тази община. Да запазят
добрите отношения помежду си. Искам да се запази етническият мир в
община Тутракан, защото тук живеят
хора от различни етноси, които си помагат един на друг. И нека изборите
да не бъдат една разделителна линия
помежду им.

"Ние искаме 51% за Общината."»
На болницата ще помогна да
изтеглят безлихвен или с много
малка лихва заем от Банката за
развитие. А от общината ще им
помагам при необходимост за
плащането на по-високи заплати
на низшия и средния персонал.
Идеята, която имам много отдавна и много пъти съм го казвал, е
че ще искам мобилна група и ще
подсигуря транспорт докторите
да ходят по населените места и
да правят безплатни прегледи, за
да може те да бъдат обслужвани в
нашата болница, а не да дойдат от
други - примерно "Медика".
Всеки иска да има хубава болница, но не и на гърба на пациентите,
и болницата да потъва и да даваме
толкова пари. Защото винаги в
болницата става така, че се обвинява предишният. Сега чувам, че
болницата потънала по времето
на д-р Христов. Не е вярно. Чувам
и друго. Хората говорят помежду
си: «Болницата е потънала, понеже Общината не й плащала.» Как
да не е плащала? За 8 години 3
милиона се дадоха. И това нещо
трябва, защото нашите хора го заслужават. Единствено сега при нас
идват, защото са добри лекарите от
гинекологията. Но трябва да има
строг контрол.
Искам да се възобнови предиш-

ния спорт, масовия спорт - футбол,
хандбала. Държа на хандбала, защото имам намерение да направя
игрища - хандбални и футболни,
чрез проекти. Някъде за около 150160 хиляди лева с осветлението ще
ги направя.
- И, в крайна сметка, какво искаш
да кажеш на хората, като послание
към избирателя?
- Искам да им кажа, че всичко
това аз сам не мога да го направя,
ако те не са зад гърба ми. Аз ще
работя с бизнеса, ще търся тяхната
помощ. Ще искам работа с гражданското общество, с неправителствените организации. Ще го правя
не в Общината, а по квартали и по
села. Срещи с хората. Приемните
дни няма да бъдат в Общината, а
ще бъдат изнесени по квартали.
Имаме достатъчно пенсионерски
клубове. Щ има определен ден, час
и място. Няма да бъде през деня да отнемам времето на хората, а ще
бъде след работно време. Но, вижте, когато аз, като кмет, искам да
работя с хората, естествено, трябва
да работи и моята администрация.
Ако някъде аз не мога да отида на
срещата, ще отиде мой представител, който ще ми докладва. И ако
не ми докладва както трябва - ще
си върви. Казвам го така, защото
искам да се работи с хората и те
да бъдат моят коректив.
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Ивелин РУСЕВ, Кандидат за кмет на община Тутракан, ПП ГЕРБ:

Очаквам висока избирателна активност и разумен избор
от стр. 4 с чувството, че ние всъщност от
тия конкурси и фестивали само
инкасираме едни загуби, а местното
население не виждам да е спечелило. Примерно, имам познати хора,
които се занимават с туристически
бизнес по морето - с организиране
на фестивали, и то международни.
Канят постоянно групи - руснаци, украинци, чехи, поляци и хора откъде
ли не, но идеята на всички тези неща
е, че те си пълнят хотелите, пълнят
си кръчмите. Това нещо се прави с
идеята да се стимулира местният
бизнес. Аз напоследък тук, не виждам стимулиране на местния бизнес, може би грешно ги разбирам
нещата, но, всъщност, инкасираме
едни загуби за Общината. Защото
тези хора всичките като дойдат
Общината поема някакви разходи
за тях, а местният бизнес не виждам
да е реализирал някакви печалби. В
интерес на истината последно слизах тук на "Огненият Дунав" или на
"Джулай морнинг" ли беше... И там
всъщност имаше двама такива от
нашите, с кебапчетата, които бяха.
Другите търговци идват от други
места. Тук, в града, има поне 4-5
души, които се занимават с такъв
бизнес. Тях ги нямаше долу. Имаше
двама, и бяха изтикани най в ъгъла.
- Какво означава това? Че няма
да има "Огненият Дунав" и "Джулай морнинг", или "Речни ноти",
примерно?
- Не, не съм казал такова нещо.
Просто организацията им не е направена както трябва, според мен.
Да не говорим, че "Огненият Дунав"
всъщност не е на Общината. Него

хората, които са на легло или примерно са трудно подвижни? За тях
- нищо. Така нареченият "социален
патронаж" го няма никъде. Даже в
община Главиница със сифертасите
им разнасят всеки ден храна. Задължително ще бъде възстановен
Домашен Социален патронаж. За
възрастния човек даже не е толкова
важно, че ще му занесеш супа, а
е по-важно, че при него днес ще
влезе един човек в къщата и ще
му каже: "Добър ден". И това са
неща, които не струват милиони.
Даже не струват и стотици хиляди.
Не може да харчим пари за какви
ли не глупости, а да нямаме пари
за възрастните. Отношението към
старите хора е показателно. Имаше
едно време една приказка, за онзи,
дето дялкал копанката за баща си.
Гледал как той се отнася към дядо
му и взел да дялка една дървена
копанка. Баща му го попитал: "Какво
правиш, бе?" "Ами, като те гледам ти
как се отнасяш към дядо, се подготвям и аз - ти като одъртееш." Така
че отношението към старите хора
не бива да го забравяме, защото
нашите деца също гледат. И както
ние се отнасяме към възрастните
хора - така трябва да очакваме те
да се отнасят към нас.
- А ще продължите ли наложилите се вече културни традиции като
фестивали, конкурси, празници?
- Тези фестивали, конкурси и
празници ги има навсякъде, но
основната им идея е чрез тях да
печелят градът и местното население. А аз не знам защо останах

го направиха други хора. Общината
после леко си го присвои и се бие
в гърдите как прави "Огнен Дунав".
Първият "Огнен Дунав" го направих
съвсем други хора. Всъщност вие
трябва да го знаете това. Юрген
Айзеле и Лидия Светославова бяха
първите, които направиха тогава
"Огненият Дунав", но сега вече
никой не е чувал за тях, а всички говорят за това как Общината прави
грандиозния фестивал "Огненият
Дунав". Но, няма значение - така
или иначе, "Празникът на реката",
който се провеждаше преди това,
прерасна в "Огненият Дунав". Няма
лошо във фестивалите. Просто,
идеята на всички хора, които
правят фестивали, е, че чрез тях
трябва да печелят пари. Това нещо
трябва да бъде обърнато към местните хора.
- Значи, да разбираме, че тези
конкурси и фестивали ще продължат?
- Ами, естествено - ще продължат. Просто там малко трябва да се
прецизират нещата и да се обърне
малко повече внимание на нашите
хора.
- Защото, на практика, това е вид
туризъм...
- По принцип, трябва да бъде
вид туризъм, но ние не го правим
като туризъм, а като разходи на
Общината, насреща, на които няма
нищо. А идеята е точно такава - да
бъде вид туризъм.
- Какви действия могат да се
предприемат Тутракан да е туристическа дестинация?
- Тутракан всъщност не е турис-

Д-р Ирена БОНЕВА, кандидат за кмет на община Тутракан,
Движение ЗАЕДНО за промяна

Аз ще върна усмивката на лицето ви!
от стр. 4 защото все пак не живеят съвсем
самотно, поне тези, които могат
да се движат.
- Разбираме, че в тази кампания
се запознавате с проблемите,
а какъв е Вашият принос към
развитието на общината, не като
институция, а като обществен
живот? Лично Вие или със семейството си включвали ли сте се към
различни дейности в общината или
в обществена организация?
- О, да. Ще започна от "Огнения
Дунав". Когато преди осем години
дойде немският доброволец Юрген
Айзеле, той ни събра като съмишленици в Крайдунавския парк и
ни представи чудесната идея за
"Огнения Дунав", която във времето ние малко видоизменихме, по
не знам какви причини. Неговата
идея беше този празник да бъде с
доброволен труд - всеки с труда си
и с уменията си, а не да се вадят
пари и да се ходи по бизнесмени за

които да ги доведат до аптеките в
града, такава услуга може да бъде
извършвана от общински служител, който да минава по график,
да взема рецептурните книжки,
да се купуват лекарствата и да
се връщат на място при хората с
касовите бележки за заплатените
суми. Разходите ще бъдат в рамките на едно транспортно средство,
които Общината винаги може да си
позволи, плюс заплатата на един
човек, който може да съвместява
и нещо друго.
А по отношение на социалния
живот, сега обикаляйки селата,
виждам, че Пенсионерските клубове са много дейни. Нашите пенсионери намират време да се събират
и да се веселят. Имат си различни
групи за песни и за танци, и са като
едно средище на българщината.
Това им се отразява много добре,

спонсориране на мероприятието, а
всеки, с каквото може да участва,
за да бъде то един всеобщ празник.
Аз участвам в тези мероприятия с
даренията, които съм давала под
една или друга форма.
- Ще бъдат ли продължени "Огненият Дунав", "Джулай морнинг",
"Речни ноти", "Празникът на кайсията", отбелязването на Никулден?
- Това са едни чудесни инициативи и чудесни празници, които
трябва да бъдат продължени,
защото не съм привърженик на
"животът започва от мен и напред".
Аз уважавам традициите. Уважавам всичко, което някой някога
е постигнал. Единственото нещо,
което бих поставила като решение, е това да има прозрачност на
разходите, които се влагат и когато
свърши дадено мероприятие,
да има публичност. И съответно
- предварително допитване до
хората относно това искат ли нещо

тическа дестинация, защото ние
нямаме развит туризъм. Даже сме
в сектора "Селски туризъм", защото
нямаме море и планина тук, а имаме
една река Дунав, по която може да
се развива риболовен или ловен туризъм, но даже и там вече е бедно на
ресурси. И там трудно ще докараме
хора и не можем да се конкурираме,
примерно, с испанците, където като
отидеш и хващаш сомове от по 100
килограма. И, тъй като аз обичам
да ходя на лов и на риболов, като
ще платя едни пари да отида да
хващам риба, ще платя за Испания,
за да знам, че като отида там, че ще
хвана може да е един, но поне голям
сом, да се снимам с него и да кажа,
че и аз съм хванал риба. А при нас
нещата в момента са както при онзи,
дето отишъл и рекъл на магазинера:
"Я ми я хвърли рибата, че да мога да
кажа на жената, че съм я хванал."
Защото Дунав реално е празен. Ние
не сме Созопол да правим културен
туризъм и празник "Аполония". Затова единственият вариант при нас е
да се наблегне на т.нар. "селски туризъм". Всъщност, ние тук в района
нямаме една къща за гости.
- Какво е Вашето послание към
избирателите?
- Крайно време е да разберем,
че властта си я избираме ние. Който си изберат хората - той ще ги
управлява. И колкото повече хора
излязат да гласуват - няма значение
за кого - толкова по-добре ще бъдем
представени ние, като население,
във властта. Така че, очаквам висока
избирателна активност и разумен
избор на 27 октомври.
различно да се случва. Защото
вкусовете на хората са различни
и в цялата работа трябва да има
някаква балансираност.
Аз обичам рока. Аз съм рокаджийка. Любителка съм и на джаза
(12 години подред ходя на джаз
фестивала в Банско), но това не
означава, че ще налагам моите
лични пристрастия на града. Нека
да бъдем балансирани.
- Тутракан, колкото и малък
град да е, вече е по-известен и е
утвърдена културна дестинация.
Какво още може да се добави
във връзка с развитието на този
културен туризъм?
- Доста неща могат да се добавят. Аз имам една своя отколешна
идея, която съм споделяла и с
кметове, и с приятели, които се
занимават с бизнес тук. А именно:
да се обособи в Рибарската махала - защото там идват основно
различни групи чужденци, които
са и на колелета, и с автомобили
- място, където нашите местни
производители да могат да рекламират и да продават стоката,
която произвеждат - в някакъв
атрактивен вид, което да бъде и
с ресторантска част, където да
се приготвят традиционни месни
ястия. Хората да могат да се до-

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

24 октомври - Пенка АНГЕЛОВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
24 октомври - Снежана НАКОВА, Гл.експерт "Общинска
собственост", Община Тутракан
28 октомври - Вилияна БЪЧВАРОВА, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 октомври - Маринела ИВАНОВА, Ст.спец. "АФО",
Кметство Черногор, община Главиница
29 октомври - Сезен ФУЧИДЖИ, ТФ "Дунавска мла-

дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 октомври - Бекир ИЗЕТ, Общински съветник от
ДПС, Общински съвет-Тутракан
30 октомври - Анка ХРИСТОВА, Домакин клуб, Община
Тутракан

26 октомври - Св.Димитър Солунски - Димитровден
- Димитър, Димитрина, Димитрия, Деметра, Дима,
Димо, Димка, Димчо, Димана, Митко, Митра, Митка,
Митрана, Мита, Дияна, Диян, Дианa, Диан

Как да спасим болницата!
Ние, кандидатите за общински съветници издигнати
от НФСБ - с бюлетина №8, знаем как да стане това!
Прилагаме Ви извадка от малка част от Регистъра
за земеделски земи в землището на гр.Тутракан:

Като изключим ГЕРБ, БСП и ДПС,
досега никой не знаеше кой обработва земята и какво плаща.
Ние предлагаме, ние настояваме
рентата от Общинския поземлен
фонд, която възлиза на над един
милион и половина да се използва
за погасяване на дълга на болницата и да я запазим за хората от
общината.
Уважаеми жители от община
Тутракан, на 27 октомври 2019 г.
гласувайте с бюлетина №8 - това
е правилният избор на общински
съветници!
Веселин Д. ГАНЕВ
Георги В. ДИМИТРОВ
Стефан П. ДАНКОВ

коснат до нашия бит, да им стане
интересно, да опитат от виното
на "Младенова изба", да опитат
от сиренето на Мандра "Белица",
имаме и пчелари, месари, рибари,
и всякакви други производители.
На всички туристически места го
има това нещо. И сувенирите да
са там.
Изграждане на плаващи водни
мелници, с които Тутракан е бил
известен преди е също добра идея.
Ако направим тези водни мелници
към Пожарево, ще възстановим и
оживим този вид туризъм. Това
са атракции, които е възможно
да ги има в нашия град и ще предизвикват туристите да дойдат
да ги видят, защото ги няма на
друго място. Екопътеките покрай
Дунав, които са занемарени, също
могат да бъдат почистени и да
се използват. Не е проблем да
направим и нашия район част от
туристически пътеки, които се
използват и от колоездачи, и за
пешеходен туризъм. Имам много
идеи на тази тема, защото това е
част от хобитата ми. Туристка съм,
и то колоездачка, и каякарка и
всичко екстремно съм го опитала.
Та, има какво да се направи в това
отношение в нашия град. Той е с
изключително добро местополо-

жение. По този начин и рибарската
общност може да се ангажира, все
пак сме единственият град, където
рибарите са се запазили като общност, която се прехранва с този
занаят. За което им благодарим,
защото ако и те изчезнат, ще ядем
само вносна риба.
И още - градът трябва да бъде
много по-чист. Като влезеш в него
имаш чувството, че влизаш в един
запуснат град. Не знам защо се
получи така и особено тази година
е много грозно... Селата изглеждат
по-приветливо от Тутракан. В тази
връзка смятам БКС да започне да
функционира както функционираше преди години, и дейностите,
които могат да се извършват от
местни фирми, от наши граждани, които имат машини и могат
да предлагат определени услуги,
да се извършват именно от тях,
а не от външни фирми. Това хем
ще спести средства на Общината,
хем ще създаде заетост на хората.
- Какво е Вашето послание към
избирателите?
- Призовавам всички хора да
излязат и да гласуват - с разума,
със сърцето си и с идеята, че градът ни може да стане пак красив
и чист. Аз ще върна усмивката на
лицето ви!

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Издател: СНЦ "Тутракански глас"
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ
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Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ
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Вицепремиерът Красимир Каракачанов
подкрепи кандидатурата за кмет на
д-р Димитър Стефанов и листата на Коалиция
“Алтернативата на гражданите”

ȼɢɰɟɩɪɟɦɢɟɪɴɬɢɦɢɧɢɫɬɴɪɧɚɨɬɛɪɚɧɚɬɚɄɪɚɫɢɦɢɪɄɚɪɚɤɚɱɚɧɨɜɥɢɱɧɨɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚ
ɫɜɨɹɬɚɩɨɞɤɪɟɩɚɤɴɦɧɟɡɚɜɢɫɢɦɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɡɚɤɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟ
ɮɚɧɨɜɌɨɣɟɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɚɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɞɨɲɴɥɧɚɦɹɫɬɨɞɚɩɨɞɤɪɟɩɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɡɚɤɦɟɬɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɇɚɨɤɬɨɦɜɪɢɡɚɟɞɧɨɫɧɚɪɨɞɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪɋɚɛɚɧɨɜɄɚɪɚɤɚɱɚɧɨɜɩɨɫɟɬɢ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɢɫɟɫɪɟɳɧɚɫɞɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɡɚɨɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɰɢɢɡɞɢɝɧɚɬɢɨɬ
Ʉɨɚɥɢɰɢɹ³Ⱥɥɬɟɪɧɚɬɢɜɚɬɚɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ´
Ʉɨɚɥɢɰɢɹ ³Ⱥɥɬɟɪɧɚɬɢɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ´  ɜɨɞɟɳɚ ɩɚɪɬɢɹ ɜ ɤɨɹɬɨ ɟ ȼɆɊɈ ɩɨɞɤɪɟɩɹ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɚɬɚɧɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɡɚɤɦɟɬ
ɈɫɜɟɧɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚɧɚɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢɦɚɢɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚɧɚɠɢɬɟɥɢɬɟ
ɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

Да даряваш щастие
Бойчев, д-р Богомил Бойчев, и
целият екип вече пета година ние
се радваме на нашето момиченце.
Искрен Цаков, баща на близнаците Ангелина и Николай, от
гр. Русе: - За нас е изключително

Индрустриален парк - Тутракан
(бивша "Терма")

Ресторант "РИО"

Калина ГРЪНЧАРОВА
лънчеви детски усмивки,
радостни и благодарни
родители от цялата страна - такава беше емоцията на
празника на Медицински център
"Св.Иван Рилски" в Тутракан на
19 октомври - деня на св.Иван
Рилски и на българския лекар.
Цели 13 години екипът воден
от д-р Любомир Бойчев дарява
радост на десетки семейства с
репродуктивни проблеми.
"Всяка година ние правим по
едно малко българско село. Всяка
година над 300 деца се появяват
на бял свят следствие на вид
асистирана техника, което ни кара
да бъдем щастливи" - каза д-р
Любомир Бойчев.
Какво по-голямо удоволствие
от това с професионализма си
да даряваш щастие на семейни
двойки, които ще те помнят цял
живот. На празника те бяха над
200, а думата "Благодаря" се чуваше най-често.
Сем. Георгиеви от гр.Варна: Тук сме в знак на благодарност!
Тук се чувстваме добре, получаваме внимание и любов от целия
персонал, от екипа на д-р Любомир Бойчев. Много сме щастливи,

С

изказваме своята искрена благодарност и всяка година, живот и
здраве, ще посещаваме празника.
Силвия Стоянова от гр.Русе,
майка на тризначките Радосвета,
Наталия и Пресияна: - Тук сме, за
да видим нашия доктор и той да
види децата. Безкрайно сме благодарни на д-р Любомир Бойчев!
Милена Бакалова от р.Русе: Боряна е най-прекрасното нещо,
което ни се е случвало в живота.
Благодарение на д-р Любомир

важно да сме тук, защото децата
ни се родиха благодарение професионализма на целия екип. За
нас те са част от семейството, тоест, ние имаме семейство, понеже
тях ги има.
Неоспорим факт е, че д-р Любомир Бойчев и д-р Богомил Бойчев
не са от т.нар "затворен тип" док-

тори. Те предават своите знания и
умения на младите лекари, които
специализират в АГ-отделение в
тутраканската болница и остават
на работа в нея. Пример са д-р
Деян Малчев и д-р Павел Ангелов.
Кое е на-голямото щастие за
д-р Любомир Бойчев? Ето какво
сподели още той: "Обажда родилка, която каза: "Не чувствам
движение на бебето и кървя
обилно. От Силистра тръгвам към
Тутракан". В Медицинския център
беше претъпкано с хора и аз се
обадих на единия от двамата си
лекарите - д-р Малчев, обясних
какво е състоянието на жената,
най-вероятно се е отлепила плацента. Драмата е голяма каквото
и да се е случило с бебето, трябва
спешно да се реагира. Той събира
екип, като взема и д-р Ангелов и
двамата правят спешно секцио,
спасиха детето и майката. Това
за мен е голямо щастие, защото
не само си помогнал при забременяването, но и си обучил екип,
който може да се справи, без да
си там. В това е смисълът - след
теб да има продължение".

Ресторантът е с капацитет
550 души и е подходящ както
за сватбени, така и за семейни
и фирмени тържества.
През деня работи на столови
начала с обедно меню, от което
могат да се възползват не само
работниците от Индустриалния
парк, но и външни клиенти.
Ежедневно се приготвя няколко вида супа, готвени ястия,
скара, десерти.
Предлагаме и диетично

меню за ценителите на здравословната кухня.
За тържествени случаи организираме коктейли на блокмаса.
Ежеседмично при нас се
правят сватбени тържества в
климатизирана и просторна
зала, с дансинг и сцена, а в
модерно обзаведената кухня
приготвяме освен стандартни
сватбени менюта и меню изцяло по ваш избор.

Заповядайте!

