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Трети кметски мандат за
д-р Димитър Стефанов
- Нова Черна избра за кмет Светослава Кирова,
а Шуменци предпочете Симеон Димитров
Калина ГРЪНЧАРОВА
оредните местни избори вече са в историята. Ще ги запомним, със сигурност, по
различен начин. Едни - позитивно, доволни от успеха
на избора си, други - с доза
отрицание. Факт е резултатът от тях - община
Тутракан за трети пореден
мандат ще се управлява от
д-р Димитър Стефанов. На
балотажа проведен на 3 ноември, той събра гласовете
на 4 734 избиратели срещу
2 258 гласа за кандидата
на ДПС Нехат Кантаров.
Изборният ден тогава премина в спокойна обстановка, без жалби и сигнали от
политически партии.
На втори тур се явиха и
кандидатите за кметове
на селата Нова Черна и
Шуменци. Кмет на с.Нова
Черна в предстоящия четиригодишен мандат ще е
Светослава Кирова издигната от ПП ГЕРБ, която
победи кандидата на ДПС

П

Цена 0.70 лв.

Абонамент'2020
"Тутракански глас" Вашият вестник и
електронното издание!

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в редакцията на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК и
в пощенските станции в страната

Насрочени са
първите заседания
на новоизбраните
Общински съвети
Н
а основание на чл.
32, ал. 1 от Закона
за администрацията,
във връзка с чл. 23, ал. 1,
2 и 3, чл. 30, ал. 1 и чл. 38,
ал. 4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
областният управител на

област Силистра Ивелин
Статев издаде на 4 ноември 2019 г. отделни заповеди за всяка от 7-те общини
в областта за свикване
на първите заседания на
новоизбраните Общински
на стр. 3

Д-р Любомир БОЙЧЕВ, Председател
на ИК издигнал независимата
на стр. 5
кандидатура на д-р Д. Стефанов за
Ивелин РУСЕВ, Общински съветник, ГЕРБ: Д-р Ирена БОНЕВА, Общински съветник,
кмет на община Тутракан:

Ще бъде интересен Движение ЗАЕДНО за промяна Трябва да вървим
Имаме
конкретни
предложения,
напред всички заедно!
Общинският съвет
които ще държим да се случат

на стр. 2

на стр. 2

на стр. 2

регион
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Ивелин РУСЕВ, Общински съветник, ГЕРБ:

НОВИНИ
НОВИ КМЕТОВЕ ИЗБРАНИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
На втория тур на преминалите местни избори Мирослав Сали
издигнат от ДПС за кмет на с. Зафирово получи 270 действителни
гласове и е новият кмет.
Второто село, в което се проведе балотаж бе с.Зебил. Там избирателите са гласували доверие за кмет на селото на Ерол ЕминРОЛ,
получил 215 действителни гласове.
363 лв. ЩЕ Е ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНА
Правителството определи линията на бедност за 2020 г. Размерът й ще е 363 лв. - с 15 лв. по-висок в сравнение 2019 г. Сумата е
определена в съответствие е Методиката за определяне на линията
на бедност за страната. Размерът се изчислява на база линията на
бедност определена от изследването „Статистика на доходите и
условията на живот (EU-SILC)“ и индекса на цените на малката по
състав кошница. Линията на бедност се използва при разработване
на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е
база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората
с увреждания.
КРИМИНАЛЕ
25-годишен управлявал товарен автомобил „Рено“ с алкохолна
концентрация 3.67 промила. Той бил спрян от пътни полицаи на 29
октомври около 16:30 часа в района на село Богданци и тестван с
дрегер. Отказал е да даде кръвна проба и е бил задържан за срок до
24 часа. По случая е образувано бързо производство.
30-годишен е установен да шофира под въздействие на дрога. На
31 октомври около 16:15 часа по ул. „Сава Огнянов“ в Тутракан той
управлявал лек автомобил „Форд“, когато бил спрян за проверка
от пътни полицаи. С техническо средство било установено, че той
шофира след употреба на метамфетамин. Отказал е да даде кръвна
проба и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо
производство.
Домакинство, присъединено неправомерно към електропреносната
мрежа, е установено в село Попина. Проверката е извършена на 2
ноември. Образувано е досъдебно производство.
Шестгодишно дете е било ударено от лек автомобил в село Сокол.
Произшествието е станало на 1 ноември около 10:25 часа, докато
момиченцето пресичало пътното платно. Движещ се в посока Главиница лек автомобил „Форд“, управляван от 33-годишен, го ударил,
причинявайки му счупване на единия крак. По случая е образувано
досъдебно производство.
60-годишен мъж е със средна телесна повреда след пътнотранспортно произшествие, станало в района на Тутракан на 2 ноември
около 10:30 часа. Мъжът управлявал лек автомобил „Фолксваген“
и пострадал при сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил от
същата марка, шофиран от 54-годишен. Получил е фрактура на стъпалото на единия крак. Причините за произшествието се изясняват,
образувано е досъдебно производство.
Сигнал за намерен труп на куче в училищен двор в Тутракан е
подаден на 3 ноември около 17:00 часа на тел.112. На адреса е извършен оглед от дежурна оперативна група. Назначена е аутопсия
и са предприети действия за изясняване на случая. Образувано е
досъдебно производство по чл. 325 Б, ал.1 от НК.

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30, 19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя - 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости" до с. Бреница 6:30, 10:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота и неделя), 11:40,
13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
За Русе - 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30,
12:30,13:40, 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 11:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577

Ще бъде интересен Общинският съвет
- И друг път сте
участвали в избори, бяхте кандидат за народен представител, но в
местни избори - за пръв
път, нали? Какви бяха
според Вас тези избори,
как преминаха?
- Както всички избори.
Нещата бяха сравнително
спокойни, макар че имаше
какви ли не обвинения кой купувал, кой крадял
гласове. Изборите са си
избори. Минаха и преминаха. Щом никой не ги е
касирал, значи са били
наред. Хубави или лоши

резултати - това е положението! Трябва да ги
приемаме и да продължаваме напред.
- Вие сте избран за
общински съветник, на
11 ноември да се проведе
първото заседание на
новия Общински съвет.
При тази конфигурация
на политическите сили
в него, как виждате бъдещата му работа?
- Труден Общински съвет, но... да му мисли
кметът. Както се казва
"нашата е лесна", имам
предвид нашата група

съветници. Пазарлъците
между "обичайните заподозрени" продължават да
си вървят. Ние сме настрани, така че нашата е
лесна. Ние само ще стоим
и ще задаваме въпроси,
ако има кой да ни отговори. Примерно: защо парите за смет тази година
са увеличени с 55%? Какво
наложи увеличението?
Досега 7 години събираха
сметта за 500-600 хиляди лева, а сега изведнъж
станаха 900 хиляди. Трудът ли поскъпна? Нафтата ли? Цената на депото

ли поскъпна? Ето такива
въпросчета ще задаваме
ние по време на заседанията на Общинския съвет.
Сега текат някакви совалки между самите групи. Нас никой не ни закача
и ние не закачаме никого.
Предполагам, че ще бъдем
скромна опозиция. Но в
Общинския съвет няма
да го има този комфорт,
който беше досега. Това е
положението. Така се случиха нещата. Така решиха
хората. С две думи: ще
бъде интересен Общински
съвет.

Д-р Ирена БОНЕВА, Общински съветник, Движение ЗАЕДНО за промяна

Имаме конкретни предложения, които ще държим да се случат
- Движение ЗАЕДНО за
промяна има двама избрани общински съветници
в Общински съвет - Тутракан за следващите 4
години. Какви са Вашите
впечатления от преминалите избори?
- Първо искам да благодаря на гражданите на
община Тутракан, които
повярваха на нас - Движение ЗАЕДНО за промяна и
на мен лично. Това ме прави много удовлетворена,
ясно става, че те са имали
нужда от тази промяна - да
се появят едни хора, които
предлагат нещо по-различно за визията на нашата
община. Като за първо
участие в избори смятам,
че това е една голяма
победа, защото ние сме
единствените, които ня-

махме политическа партия
зад себе си, както всичките
ни опоненти, и се оказа,
че това има голямо значение. На мен ми е за пръв
път участието в такава
кампания и не бих казала,
че това е моята визия за
кампания, защото аз мисля,
че кампанията трябва да
се води като състезание,
където се борят идеи и
се обяснява какво трябва
да се случва според това,
което хората желаят. А
всъщност, опонентите ни
припознаха нашите идеи.
Една част от тях ни се
присмиваха, но всички ги
лапнаха като лайтмотив
в техните си кампании.
Това ме кара да си мисля,
че в така структурирания
шарен Общински съвет,
който - живот и здраве - на

11 ноември ще започне да
функционира, всички, които
харесаха нашите идеи, ще
продължат да ги харесват
и след като са станали общински съветници, защото
те ги ползваха в техните
кампании, за да привличат
граждани.
- А тези идеи, от вашата платформа, изпълними
ли са?
- Да, те са изпълними.
Това е въпрос на балансирана финансова политика на
Общината и на незалитане
в крайности на мероприятия, които може би са
интересни, но не са от
толкова голямо значение за
конкретния човек. Защото
ние имаме много конкретни
предложения, които ще държим да се случат. Ние ще ги
предложим на колегите от

Общинския съвет. Надявам
се да ни подкрепят. Ако не
ни подкрепят, ние ще го
заявим публично. Ще бъдем
достатъчно прозрачни относно нашето участие в
Общинския съвет.
Тъй като аз съм общински
съветник за първи път, в
момента използвам свободното си време да се запозная с всичко, което касае
дейността на предишния
Общински съвет, нормативната база, какви са
комисиите, какво се случва,
какви са правомощията на
общинския съветник, за да
може активно да се включа
в дейността. Към този момент ние сме достатъчно
пъстри. Дай Боже всеки
да работи по съвест и за
гражданите.

Д-р Любомир БОЙЧЕВ, Председател на ИК издигнал независимата
кандидатура на д-р Д. Стефанов за кмет на община Тутракан:

Трябва да вървим напред всички заедно!
- Защо се наехте със
сложната задача да бъде
председател на Инициативния комитет на д-р
Стефанов?
- Защото такава е моята философия. Тя винаги е
била да подкрепям хората,
които дават всичко от
себе си, за да развиват не
само себе си, а и общността. Аз харесвам личности!
И през целия си живот
съм правил точно това.
Смятам, че ние трябва
да се научим да казваме
"Браво!", че трябва да се
научим да критикуваме,
но градивно, и, че трябва
да вървим напред всички
заедно. И моята лична
история е такава - в един
малък град правиш неща,
заради които идват от

толкова много места на
страната ни и знам, че в
историята се ценят хората, които дават всичко
от себе си, за да правят
нещата, които обичат.
Ако видим, че такива има
- трябва да ги подкрепим.
Те не са толкова много.
И затова бих казал, че
с пълно сърце поех тази
мисия - да подкрепя човек,
за когото знам и виждам,
че дава всичко от себе си
за развитието на града
- не винаги перфектно,
но винаги с желанието
да върши всичко по найдобрия начин - това се
случваше пред мен. Затова
смятам, че този резултат
е перфектен, прекрасен е,
защото показва на всички,
че трябва да ценим успеха.

Хората показаха природна
интелигентност и гласуваха за човек, който не е
от никоя партия в момента. И това всъщност е
най-впечатляващото - че
въпреки всички приказки,
брожения, коментари, политически натиск и всичко останало, хората си
избраха човека, за когото
смятат, че ще ги управлява най-добре. И смятам,
че трябва да признаем
този успех. На следващите избори, ако някой умее
повече - добре дошъл е. Но,
когато хората гласуват
по този начин, трябва да
адмирираме успеха.
Нека всеки да погледне вътре в себе си и да
даде най-доброто, за да
развие себе си в полза

на другите. Тогава ще
успеем. Нека всеки погледне вътре в себе си и
честно да прецени, и ако
види чужд успех, нека да
му каже "Браво!". Може да
е противник, но ние сме
заедно и ще бъдем заедно.
Трябва да се научим да
бъдем заедно истински без религия, без партийна
принадлежност. Това не
са парламентарни избори.
Ние избираме кмет на
общност, която трябва да
се развива и подкрепяме
тези, които се опитват
да я правят. Когато това
се случва, трябва да го
адмирираме. И пак казвам
- заедно. Нарочно наблягам
на думата "заедно" - тя
трябва да бъде изпълнена
със съдържание.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 4 ноември 2019 г.
1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП
1 библиотекар, висше образование, библиотечно –
2 машинни оператори, дървообработване, основно информационни науки и архивистика
образование;
1 лекар, висше образование - специалност „Медицина”
1 готвач, няма изискване за заемане
2 продавач – консултанти, основно образование, ра***За всички работни места трудовите договори
бота с компютър, двусменен режим на работа
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
2 монтажници на електрооборудване, няма изискване договорът е безсрочен.
за заемане, двусменен режим на работа

регион
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Насрочени са първите заседания Всички пенсии ще
на новоизбраните Общински съвети се увеличат с 6,7%
от 1 юли 2020 г.
П
от стр. 1 на Общински съвет-Тутракан.
съвети в 14-дневния срок
Всяко от заседанията на
след избирането им в пър- местен законодателен орвия тур на „Местни избори ган ще има следния дневен
2019“.
ред: 1. Полагане на клетва
На 7 ноември от 10:00 (съгласно чл. 32, ал. 1 от
часа е насрочено първото ЗМСМА) от новоизбраните
заседание на Общински съ- общински съветници, нововет-Ситово, на 8 ноември избрания кмет на община и
от 14:00 часа ще започне новоизбраните кметове на
първото заседание на Об- кметства на територията
щински съвет-Главиница, на отделната община, за
а на 11 ноември от 14:00 което същите ще подпичаса е първото заседание шат клетвен лист.

2. Избор на председател
на Общински съвет.
Заповедта нарежда на
Временно изпълняващите
длъжността кметове на
общини в областта: да
създадат необходимата
организация по подготовка
и провеждане на първото
заседание на съответния новоизбран Общински
съвет, в съответствие
с действащото законодателство; да бъдат уведомени и поканени за участие

в заседанието новоизбраните общински съветници
и кметове, съгласно решенията на съответните
ОИК.
Според разпоредбата
на чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА
до избора на председател
първото заседание на новоизбран Общински съвет
се открива и ръководи от
най-възрастния общински
съветник. В Общински
съвет-Тутракан това е
Нехат Кантаров от ДПС.

Изложба „Победа и... погром. Величие
и... падение.“, посветена на 100-годишнината
от края на Първата световна война
В

Изл ож бената зала
на „Държавен архив"
- Силистра е открита
изложбата „Победа и... погром. Величие и... падение.“,
посветена на 100-годишнината от края на Първата
световна война, създадена
през 2018 г. В откриването
участваха представители
на различни институции –
Областна администрация,
община Силистра, Регионален исторически музей
и Регионална библиотека,
Филиал Силистра при Русенски университет „Ангел
Кънчев“ и др.
От името на организаторите темата бе представена
от Юлия Кюшелиева – директор на силистренския
архив. Тя акцентира и върху
факта, че е получено дарение с копие от карта на
бойните действия при Дойран, запазена от офицера
Петър Теодоров от Силистра. В допълнение – архивни
документи, съхранявани в
крайдунавския град. И още,
според Кюшелиева: „Нашият принос към изложбата са
документите, представени
в оригинал от фондовете
на Държавен архив Силистра. Те са постъпили
като дарения от граждани
на Силистра и от областта:
д-р Магда Жечева, Радка
Русева, Росица Желкова,
Драган Бобчев, Господин
Великов и не на последно
място – Петър Жечев Курдоманов, който е и участник
във войните“.
Изложбата със снимки и
текстове с факти, свързани
с темата, е за целия период
от влизането на България
във войната до сключването
на примирието през 1918
г. На вниманието на посетителите са представени
и оригинални документи,
сред които е и ратификацията на самия Ньойски
мирен договор (1919). Съдържанието на изложбата
е съобразено с нуждите на
максимално широка публика и е подходящо както за
специализирани изследователи, така и за учащите се
– ученици и студенти. Това
прави изложбата подходяща за образователни цели.
В приветствието си заместник-областният упра-

вител Бонев заяви: „Уважаеми госпожи и господа от
Държавен архив Силистра,
поздравявам Ви от името
на държавната власт с документалната изложба за
стогодишнината от Първата световна война. Това е
събитие, което заслужава
нашето внимание. В област
Силистра през последните години годишнината бе
отбелязана по различни
начини – в град Тутракан
с конференция по темата и с възпоменания край
мемориал гробницата в
село Шуменци. В Силистра – с откриване на плоча
в Дунавския парк и с други
инициативи (налична до
ГКПП Силистра е гробница
за загиналите през 1916 г.,
а в село Шуменци е найподдържаното гробище мемориал в страната), както
и с други събития“. Поздрав поднесе и д-р Мирослав Тодоров - изпълняващ
длъжността кмет на община
Силистра.
Да припомним, че в няколко по-малки населени места в областта бяха
създадени паметни плочи
с изписани имена на загиналите за обединението на
България, вкл. в Първата
световна война, а и във
Втората световна война,
както и на предхождащите
ги Междусъюзническа и
Балканска войни – в селата Калипетрово, Шуменци,
Варненци, Войново, Добротица. За част от паметниците бе ползвана
помощ от Министерство на
отбраната.
Всички те влязоха в областния регистър на военните паметници, които

вече наближават 50 - той
е видим в сайта на Областна администрация. В
допълнение – в Силистра
бе открита Стена на славата с имена на герои от
Втората световна война в
комплекса на паметника
на 31 силистренски пехотен полк – Железен. Още
веднъж – поздравления за
днешната проява в името
на победата, погрома, величието и падението, с които
генерал Владимир Вазов
е характеризирал войната
от преди сто години. Специализирани паметници,
свързани със съдбата на
добруджанци от същия
период, има в Тутракан,
Кайнарджа и др. населени
места в област Силистра.
Ун и к а л е н п р е гл ед з а
събитията, свързани със
Силистренската грепост
в онзи период, направи
със свое специално слово
офицерът от резерва на
Българската армия Стоян
Пейчев – председател за
област Силистра на Съюз
на офицерите и сержантите
от резерва. Според него,
„Тази документална изложба с нейното мото е намерила своето достойно място,
за да бъде показана пред
обществеността на град Силистра. В пъзела на Първата световна война мястото
и ролята на град Силистра
са малко известни. След
Междусъюзническата война цяла Южна Добруджа е
предадена на Румъния, която с усилени темпове организира отбраната на новата
си придобивка. Започва
изграждането на предмостовите крепости (тет-депон) в Тутракан и Силистра.

Докато за Тутраканската
крепост е писано много –
тя е подробно изследвана,
за Силистренската се знае
малко и то чрез публикации в специализираната
литература. Предмостовата крепост „Силистра“ се
изгражда едновременно
с тази в Тутракан, като са
използвани българските
фортификационни постройки до 1913 г.
…В Силистренската крепост са намерени 4 румънски 15 см батареи, 2 оръдия
12 см., 2 куполни и едно 53
мм оръдие с лафети, а на
пристанището непокътнатите складове на 9-а дивизия.
За гарнизон временно е
оставен един пехотен полк
с две батареи за отбрана на
Дунавския сектор и за обстрелване на мониторите.
Към тези батареи са придадени и всички неприятелски
батареи, които могат да се
използват. Вследствие в
града се разполагат български тилови части и военна
болница. Командващият
1-ва пехотна Софийска дивизия генерал-майор Драганов в своето донесение
констатира жестокостите в
българските села извършвани при отстъплението на
румънските войски.
В книгата си „Действията
на 111 армия в Добруджа
през 1916 г. генерал Стефан Тошев пише: „В навечерието на войната само
от Южна Добруджа са били
откарани отвъд Дунава като
заложници 17 518 мъже,
жени и деца. От голямото
българско с. Алмалий, наброявало 1 819 жители, са
били откарани 1 534 души,
от които 138 са деца и 38
старци между 75 и 105 години възраст. Всички останали са били жени, юноши
и девици и мъже от 50 до
75 години. От град Тутракан
са били отвлечени 691 заможни българи; от Добрич
– 512; от Силистра – 427;
от Каварна – 134; от Калипетрово – 384; от Голяма
Кайнарджа – 117; от Ветрен
– 162; от Сребърна – 104;
от Попина – 115... Изобщо
от цяла Добруджа са били
отвлечени повече от 25 000
мъже, жени и деца“.
Симеон БОРИСОВ

равителството
одобри законопроекта за бюджета
на държавното обществено осигуряване за 2020
г. Проектът предвижда
от 1 юли догодина пенсиите, отпуснати до
края на 2019 г., да се
увеличат с 6,7%. Средният размер на пенсията
ще достигне 412,28 лв.,
което е с 31 лв. повече в
сравнение с 2019 г.
От 1 юли 2020 г. минималният размер на
пенсията за осигурителен стаж и възраст
ще се повиши от 219,43
лв. на 234,13 лв. От същата дата ще нарасне
и социалната пенсия
за старост, която ще
стане 141,63 лв.
Максималният размер
на получаваните една
или повече пенсии се
запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от
1200лв. Тази стойност
ще се прилага за всички пенсии, без оглед на
момента на отпускането им.
Прогнозите са, че
през 2020 г. средният
осигурителен доход ще
достигне 1063 лв., което е ръст от 7,8% в
сравнение с очакваната му стойност през

настоящата година.
Средногодишният брой
осигурени лица се очаква да се увеличи на
2,796 млн.
През 2020 г. за изплащане на пенсии са
предвидени 10,576 млрд.
лв. - със 729,1 млн. лв.
повече в сравнение с
очакваните разходи през
настоящата година. Минималният осигурителен
доход за самоосигуряващите се лица ще се
повиши от 560 лв. на 610
лв., а за земеделските
стопани от 400 лв. на
610 лв. Максималният
размер на осигурителния
доход се запазва 3000 лв.
Не се променят и размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, а
също и съотношенията
между осигурителите и
осигурените лица.
Със законопроекта се
предлагат и промени
в Кодекса за социално
осигуряване, свързани с
изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване,
както и някои изменения,
с които се прецизират
разпоредби относно правата на осигурените
лица.

На 14 декември 2019 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
10 часа.
Патриотична обиколка с домакинството на
Българското дружество „Братство” – Букурещ по
паметни за българите места в румънската столица. Пред архитектурния шедьовър - гробницата на
братя Евлоги и Христо Георгиеви в “Белу", ще си
спомним за делата на меценатите, които завещаха
всичко на България. По улиците на стария център
"Габровени", "Сливнали", "Смърдан", ще видим местата където през Възраждането е работил революционния комитет, а Ботев е писал стихове.
11:30 - Отпътуване за търговски комплекс
“Baneasa Shopping city“ и Ikea. Свободно време за
предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
16:00 - Отпътуване за традиционния Коледен пазар
в центъра, за да се насладим на красивото коледно
осветление и настроение с чаша греяно вино.
19:00 - Отпътуване от Букурещ.
21:00 - Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва:
- транспорт, пътни такси, панорамна обиколка
на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и
злополука в чужбина”, водач от туроператора
1 леа = 0,45 - 0,50 лв.
Необходими документи :
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само
с единия родител – паспорт и нотариално заверено
пълномощно от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
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Тутракански ученици
Уроци по родолюбие в библиотеката с награди от конкурс
В СУ “Христо Ботев" - Тутракан

навечерието на 1 ноември - Ден на народните будители, проведохме уроци по родолюбие
в училищната библиотека.
С учениците от 2 „Б“ и
3 „А“ клас, с класни ръководители - Деана Маринова и Милена Пенева, си
припомнихме от видеоклип
откога се празнува този
значим български празник,
породен от необходимостта на освободена България
да почете паметта на
великите ни възрожденци
и да възвеличи делата им.
Коментирахме кои са народните будители, за които
народ и родина са били смисъл на живота им. Славата
на пръв будител на нашия
народ заслужено отдадохме
на Паисий Хилендарски.
Разгледахме юбилейното
издание на „История славянобългарска“ и преписи от
възпитаници на училището.
Разлистихме и други ръкописни книги, посветени на
будителите и Апостола на
свободата, изработени от
ученици.
Специално внимание с
третокласниците отделихме на „Рибния буквар" и
живота на доктор Петър
Берон. Гледахме кратък
филм, който разказва за
195-годишния учебник. Разгледахме уникалния буквар,

В

притежание на библиотеката. Впечатлиха ни трети,
четвърти и пети дял от
книгата. Четохме от басните и добрите съвети.
Тълкувахме част от умните
съвети. Разгледахме дванадесетте рисунки на живот-

Обогатихме знанията си и
за Петър Хаджи Берович,
който е не само автор на
първия български буквар,
но и лекар, стопански и
просветен деец, дарител,
енциклопедист, педагог,
философ, естественик и из-

с образователните игри. В
края на урока трима третокласници подариха книги
на училищната библиотека.
Учениците от 2 „Б“ клас
представиха празнична програма, в която разказаха
за живота и дейността на
будителите. Рецитираха
стихове и разучиха песен
за тях. Написаха стихотворения и нарисуваха картини, които ще подредят в
красива ръкописна книжка.
Бързо и правилно подредиха
пъзели с ликовете на народни будители. Откриха техните имена и дела. Коментираха има ли съвременни
будители и кои са те.
Второкласниците и третокласниците доказаха, че
помнят и уважават великите българи и техните дела.
Всяка година се стараем
да отбележим подобаващо
празника, да се преклоним
пред достойните чеда на
нашата родина, да си спомним техните завети, да
покажем, че сме родолюбци
и почитатели на науката и

овече от 80 деца от
Силистренска област
са участвали в Литературния конкурс "Духът
на българина", чиито организатори са Регионалното
управление на образованието и Основното училище
"Отец Паисий" в Силистра.
Конкурсът се провежда за
двайсет и девета година.
Във втората възрастова
група - от пети до седми
клас, се дават две първи
награди за стихотворение
на Надя Лазарова от Средно
училище "Йордан Йовков"
в Тутракан и на Елвира

П

ни. Прочетохме разказа за
делфина. Заинтересува ни
информацията за частите
на речта и осмият дял на
буквара - „Аритметика“.

обретател. Пяхме с голямо
желание песента по текст
на Ангелина Жекова, посветена на народните будители. Справихме се отлично и

Симеонова от Основното
училище "Отец Паисий" в
Силистра.
В третата възрастова
група - от осми до дванайсети клас, с първа награда
за стихотворение е отличен Дамян Лазаров също от
Средното училище "Йордан
Йовков", а тутраканската
ученичка - Пресила Боянова
от Средно училище "Христо Ботев" получава първа
награда за есе.
На снимката:
Надя Лазарова и
Дамян Лазаров

познанието. Славим и тачим народните будители,
които съхраниха нашата
идентичност.
Анка КОЗАРЕВА

В СУ "Йордан Йовков" - Тутракан:

Поклон, будители народни!
Както във всяко състезание, така и тук имаше
победители и в случая те
са учениците от 7б клас. На
второ място се наредиха
участниците от 5а клас, а
на трето - учениците от
7а клас.

СУ "Йордан Йовков" се
проведе състезание
под надслов "Поклон,
будители народни!" по случай 1 ноември - Ден на
народните будители.

В

Участваха ученици от 5
до 7 клас, като състезанието премина през няколко
кръга, в които участниците показаха знания, сръчност и бързина.

Благодарение на Местната комисия за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълноОт СУ "Йордан Йовков"
летните (МКБППМН), които
са съорганизатори на съби- изказват своята благодартието, всички участници ност на всички ученици,
които се включиха в състеполучиха награди.
занието, а също и на Сте-

фка Станкова - Директор
на Дирекция "Хуманитарни
дейности" към Община Тутракан и на Тодорка Ангелова
- секретар на МКБППМН за
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Трети кметски мандат за д-р Димитър Стефанов
- Нова Черна избра за кмет Светослава Кирова, а Шуменци
предпочете Симеон Димитров
от стр. 1
Ерол Кара с гласувалите
за нея 485 избиратели.
В с.Шуменци на кметския
стол след един мандат се
върна Симеон Димитров от
БСП със 171 гласа, който
изпревари кандидата на
ДПС Рейхан Селимов.
На 11 ноември от 14:00
часа областният управител на област Силистра
Ивелин Статев е издал заповед за свикване на първо
заседание на новоизбрания
Общински съвет-Тутракан.
Тогава клетва ще положат
17-те общински съветници,
избраните кмет на община
и кметове на кметства.
Общинските съветници
ще трябва да изберат и
първия сред равни - своят

- Честит трети мандат, д-р Стефанов. Как
беше спечелен той?
- Мисля, че трудно, но
се радвам на подкрепата
на хората, които излязоха
и гласуваха, и не се поддадоха на всичките лъжи
и инсинуации и на всичко
онова, което се случваше
като кампания и преди първия тур, и между първия и
втория тур.
- Очаквахте ли да има
подобна кампания?
- Не. По никакъв начин.
Мислех, че ще бъде позитивна кампания, кампания
на идеи, на възгледи и на
платформи. Оказа се, обаче,
че не е така. Не знам защо
голяма част от опонентите тръгнаха с популизъм,
тръгнаха с лъжи, което не

- След като направите тази ревизия, какво
следва?
- Започваме да работим
много усърдно по всички
проекти, които са вече
одобрени - и инфраструктурните, и енергийната
ефективност, да не забравяме и "Водният цикъл".
Защото наистина ни предстои много работа. Предстои ни среща в НИНКН във
връзка с разкопаването на
част от уличната мрежа,
понеже се очаква под ул.
"Трансмариска" да излязат
артефакти от II век пр.н.е.
Трябва да имаме тяхно
становище, да работим в
синхрон с тях, за да не се
бавим със сроковете.
- Тоест - предстои работното кметско ежедневие.
- Да. Мисля, че животът
в община Тутракан продължава с много работа.

Инициативният комитет издигнал независимия кандидат за кмет на община Тутракан
д-р Димитър Стефанов в победната изборна вечер

Предстои реализацията на два проекта
в общините Главиница и Ситово
председател. Конфигурацията в местния парламент е
твърде сложна - 6 съветници има ДПС, по трима
- ГЕРБ, БСП и "Алтернативата на гражданите" и

им прави чест, но това още
веднъж показа, че хората,
живеещи в община Тутракан, са интелигентни и могат да отсеят истината
от лъжата.

а 1 ноември т.г. Председателят на СНЦ
„МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” подписа договор с
Министерството на труда
и социалната политика и
Община Ситово за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка
2.1. „Социално трудова
и здравна интеграция” в
рамките на приоритетна ос 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване
на социалното включване
чрез Водено от общностите местно развитие
за изпълнение на проект
BG05M9OP001-2.052-0002
„СОЦИАЛНО приобщаване
на представителите на
уязвими, етнически и маргинализирани групи в община
Ситово чрез подобряване
достъпа до заетост, социални и здравни услуги”.
Проектът е на стойност
147 650.82 лв. безвъзмездна
финансова помощ.
Основни дейности на
проекта са:
- Насърчаване към заетост на икономически
неактивни лица;

Н

двама - Движение ЗАЕДНО
- И така - вече сте
за промяна. Какъв ще е в кабинета на кмета.
техният избор и тяхното Какво ще направите найрешение ще разберем на 11 напред?
ноември.
- Най-напред ще си подредя къщичката, защото
се оказа, че една част от
След края на изборния служителите на Общиден и установените ре- на Тутракан са работили
зултатите, ето какво против самата Община и
сподели д-р Димитър СТЕ- трябва да ревизирам, наисФАНОВ за читателите на тина, работата на самите
в. "Тутракански глас":
служители.

- Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация;
- Осигуряване на заетост
на лицата от целевата
група.

Община Главиница за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка
2.1. „Социално трудова
и здравна интеграция” в
рамките на приоритет-

На 1 ноември т.г. МИГ
"Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" подписа тристранен договор с
Министерството на труда
и социалната политика и

на ос 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване
на социалното включване
чрез Водено от общностите местно развитие
за изпълнение на проект
BG05M9OP001-2.052-0001

„Подкрепа на социална,
трудова и здравна интеграция в община Главиница”.
Проектът е на стойност
143 222.70 лв. безвъзмездна
финансова помощ.
Основни дейности на
проекта са:
- Активиране на икономически неактивни лица, професионално ориентиране
на целевата група към заетост и предприемачество
и насочване към социални и
здравни услуги;
- Включване на заетост
за 6 месеца;
- Насърчаване на самостоятелна заетост;
- Иновативен достъп до
социални и здравни услуги,
повишаване на здравната
култура и информираността относно социалните и
здравни права;
- Овластяване на общ-

ността и преодоляване на
негативните стереотипи.
Изпълнението на проектите на двете общини ще
стартира на 1 декември
2019 г.
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ОБЯВА
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
"ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА"
ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M2OP001-3.008 МИГ "Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа 3.9. "УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” ОТ СВОМР
Сдружение „Местна инициативна група ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа” обявява процедура за
подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.008
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа 3.9. „УЧА
СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА”
ПРОЦЕДУРАТА СЕ ФИНАНСИРА ПО
Оперативна програма: „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. ”;
Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно
социално приобщаване“.
Инвестиционен приоритет 9ii. Социално-икономическо
интегриране на маргинализираните общности като например ромите;
Основна цел на процедурата и на мярката от СВОМР:
е да се подобри достъпът до качествено образование и
да се насърчи социалната и образователна интеграция на
деца и ученици от маргинализирани групи; да се намали
делът на ранно отпадналите от училищно образование и
да се повишава образователният статус като устойчива
тенденция на територията на МИГ „Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа”.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.
Описание на обхвата - Допустимите дейности по мярка
3.9. „Уча се, за да сполуча“ от Стратегия за Водено от
общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ следва да се изпълняват на
територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа”
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
- Детски градини от територията на „МИГ ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа”;
- Училища (вкл. професионални училища) от територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;
- Общините Главиница и Ситово.
Допустимите кандидати и партньори следва да имат
седалище и адрес на управление на територията на
действие на територията на „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа” и да реализират проектите
си към стратегията по подхода ВОМР на същата територия.
Допустимите кандидати кандидатстват само с едно
проектно предложение по тази процедура.
Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко
един партньор.
Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

Добруджа” по настоящата процедура са:
- Детски градини от територията на „МИГ ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа”;
- Училища (вкл. професионални училища) от територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;
- Общините Главиница и Ситово.
- Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” най-малко 12 месеца
преди крайния срок за подаване от „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на стратегия за ВОМР с
многофондово финансиране (31.08.2017 г.).
Допустимите партньори следва да имат седалище и
адрес на управление на територията на действие на
МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" и да
реализират проектите си към Стратегията за ВОМР
на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на
същата територия.
Целеви групи по мярката:
- Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;
- Родители/настойници от маргинализираните групи,
включително роми.
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Допустими преки дейности:
1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване
на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини
и училища, в които има подготвителни групи):
2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване
на мотивацията на ученици от
маргинализирани групи за включване в системата на
професионалното образование:
3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно
образование и намаляване на процента на учениците
от маргинализирани групи, преждевременно напуснали
системата:
4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между
деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани
групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).
БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджет по процедурата за 1-ви период на прием е:
586 750,00 лева.
Бюджет по процедурата за 2-ри период на прием е: остатъчни средства след приключването на първия прием.
МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Препис-извлечение от Протоколно определение
№180/11.10.2019 г. по НОХД №289/2019 г.

Общини ще могат да сключват договори за безвъзЕНЕРГО-ПРО обяви онлайн игра
мездна
финансова помощ по Оперативната програма
"Актуализирай данните си и спечели" за храни
над определения бюджет на програмата
ЕНЕРГО-ПРО Продажби стартира данни спестява време на клиентите

Тутраканският районен съд
одобрява постигнатото между
РП Тутракан и защитата на
обвиняемия СИНАН СЕДЕФОВ
БЕЛЧЕВ - роден на 21.02.1998
г. в гр. Тутракан, живущ в с.
Нова Черна, обл. Силистра,
ул. "Марица” №107, български
гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, работи
в чужбина, СПОРАЗУМЕНИЕ
за прекратяване на наказателното производство по НОХД
№289/2019 г. по описа на РС
Тутракан, съгласно, което обвиняемият Белчев СЕ ПРИЗНАВА
за виновен в това, че в периода
м. април 2019 г. - 10.09.2019 г.
в с. Нова Черна, обл. Силистра,
като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, заживял

съпружески с лице от женски
пол, ненавършило 16 г. възраст
- Гюлчай Лилянова Алдомирова
от с. Севар, обл. Разград, родена на 23.05.2004 г., с което
е извършил престъпление по
смисъла на чл. 191, ал. 1 от НК.
Обвиняемият СИНАН СЕДЕФОВ БЕЛЧЕВ приема на основание горепосоченото обвинение
да му бъде наложено наказание
по вид "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", което да бъде изпълнено
чрез публикуване на определението на съда за одобряване
на настоящото споразумение в
местните вестници на Община
Тутракан.
Протоколното определение
е влязло в законна сила на
11.10.2019 г.
“ТГ”

игра, в която всеки клиент, актуализирал мобилен телефон или
имейл на интернет адресhttp://update.
energo-pro.bg в периода 1 септември
2019 - 29 февруари 2020 г., ще
участва в томбола за спечелването
на един от 30 ваучера за пазаруване
на стойност 100 лева. Играта „Актуализирай данните си и спечели“ ще
бъде активна в рамките на 6 месеца и
в нея могат да се включат пълнолетни
физически лица, които са битови
(нестопански) клиенти на компанията. Линк към играта е достъпен
и от банер на началната интернет
страница на ЕНЕРГО-ПРО. Тегленето
на печелившите ще бъде извършвано
на случаен принцип в присъствието
на нотариус веднъж месечно.
Актуализацията на клиентските

и улеснява комуникацията между
потребителите и ЕНЕРГО-ПРО
Продажби. Ускорява се времето за
получаване на уведомления, включително напомняне за просрочено
плащане, когато има вероятност
за прекъсване на електрозахранването. Актуалните имейл или
мобилен телефон в базата данни
на компанията дават възможност
на клиентите да получат и по-детайлна информация при постъпило
запитване на денонощния телефон
за връзка на ЕНЕРГО-ПРО Продажби 0700 800 61 или на имейл адрес
service@energo-pro.bg.
С пълните условия на играта
можете да се запознаете на адрес https://www.energo-pro.bg/bg/
aktualizirai-i-specheli
“ТГ”

Минимумът на общите допустими разходи за един
проект е 50 000 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един
проект е 391 166 лева.
Финансовата помощ за дейностите по мярката е в
размер на 100% от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи.
ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1-ви период на прием на проектни предложения:
Краен срок за подаване на проектни предложения: до
17:00 часа на 06.01.2020 г., включително;
2-ри период на прием на проектни предложения, в случай
че са налични остатъчни средства от първи прием на
проектни предложения, с начална дата: 15.04.2020
Краен срок за подаване на проектни предложения: до
17:00 часа на 01.06.2020 г., включително.
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез
Информационната система за управление и наблюдение
на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН
2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на
следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по
процедурата може да искат разяснения във връзка с
насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици
преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават
в писмена форма и се изпращат на електронната поща
на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“:
mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg.
Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“ и в ИСУН2020 в в 10-дневен срок
от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици
преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма
да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени
по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални
отговори на зададени от кандидатите по процедурата
въпроси.
Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
- на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/;
- в ИСУН2020 - https://eumis2020.government.bg
- на сайта на ОПНОИР - http://www.opnoir.bg.

Правителството даде
съгласие Управляващият орган на Оперативна
програма за храни и/или
основно материално подпомагане, съфинансирана
от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица в България
за периода 2014 - 2020 г.,
да сключва договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
с партньорски организации-общини и райони на
общини, в размер на до 5
на сто над определения,
бюджет на Оперативната
програма. По този начин
ще се даде възможност

на партньорските организации-общини и райони на
общини да предоставят
топъл обяд на повече от
50 800 потребители и през
зимните месеци.
Чрез тази доказала се
успешна мярка се подпомагат хора, които получават
месечни социални помощи,
хора с тежки увреждания и
невъзможност за самообслужване, лица с доказана
липса на доходи и близки,
които да се грижат за тях;
семейства и самотно живеещи пенсионери с ниски
доходи, за които в много
случаи топлият обяд е
значима подкрепа.
“ТГ”

хоби
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СМЯх
- Той бил бедна душица имал само едни гащи на гърба
си. (Учител по литература)
- Никой да не ми пипа топките! (Учител по физкултура)
- Момичета, събличайте се,
аз ей сега идвам! (Учител по
физическо)
- Начертайте две безкрайно
дълги прави с дължина 3 метра! (Учител по математика)
- Следвайте ме, аз ще ви
настигна… (Учител по физическо)
- Ако ти ударя един шамар,
ще започнеш да трептиш
хармонично… (Учителка по
физика)

Забавна астрология

Изневяра в Перник било,
друг мъж да бие жена ти.
НОВИНИ ОТ ЕФИРА:
Синдикатът на телефонните измамници настоява пред
правителството за драстично
повишаване на пенсиите.
- Айше, нашето Али като порасне, сигурно кмет ше стане.
- Що бе, Хасане?
- Много лъже, ма!
- Случвало ли ти се е да
пиеш лоша ракия?
- Да.
- И каква беше?
- Ми... добра...

10 любими израза на Скорпиона

СУДОКУ

Учителски бисери
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1. Жалко е когато няма кого да ужилиш.
2. Всяко събитие е като дивана: в него винаги има
скрити пружини.
3. За усмивка трябва да има сериозна причина.
4. Можеш да се освободиш от всичко, но не и от собствените си
страсти.
5. Пея своите любовни песни на бойното поле.
6. Не всеки може да издържи погледа ми.
7. Моите страсти рядко се показват навън – като акула, която рядко
излиза на повърхността.
8. Светът ще пропадне без рицари.
9. Не всички Отел-ловци са се появили на този свят!
10. Приличам на кактус – моето приказно цвете се отваря само
за избрани.

Баба Славка:
Доказан физичен закон:
- Взех бюлетината, влязох в ден в Кения:
- Щом жената кипне, мъжът кабинката, търкам, търкам...
- Кой са най-опасните хищсе изпарява...
ници при Вас?
нищо не печеля...
- Това са лъв, леопард, хи- Здравей, скъпа!
- Какви са плановете ви за ена, крокодил и много видове
- След като изчезна 20 го- есента?
отровни змии.
дини, като каза, че отиваш
- От кое Ви е най-много
- Ще пия ракия.
за цигари, ми се появяваш
страх?
- Прощавайте, но вие така
просто ей така?
- От руските туристи!
отговорихте и за плановете си
- Леле, цигарите. Ей сега се за лятото?
връщам.
В ресторант:
- Не желая да разговарям с
- Голяма свинска пържола
човек, който не долавя тънкаВ българските болници та семантична разлика между и 3 кюфтета!
вече има три вида диагнози: феерията на предизвикателСервитьорът се шегува: - А
- Нищо Ви няма.
ното лятно пиянство и екзис- чумата?!
- Ама какво сте чакали до тенциализма на депресивния
Кавалерът: - А, тя отделно
сега?
ще поръчва!
есенен запой...
- За скенер сте - в Павликени.
Днес чета статус на една
Журналист пита мъж роприятелка - "Моят мъж е най-

Работа в Германия
добрия любовник!"
Гледам отдолу под статуса
има 125 лайка от нейни приятелки - явно не лъже жената...
Мъжът се прибира късно
от работа, жената го чака на
вратата с метлата.
Той: - Ще метеш ли или ще
летиш нанякъде?
В апартамент избухва пожар. Жената и мъжът изтичват на улицата и чакат
пожарната.
- А бе, не е чак толкова
зле... - казва жената. - За
първи път от 10 години да
излезем заедно.

Сканди

Фирма MPGS GmbH-Германия търси 6
души работници за завод за производство
на детайли от стъклопласти в Германия.
Немски трудов договор и осигуровки.
8 часа на ден, 40 на седмица. Фирмата
осигурява обучение, безплатни квартири,
работно облекло, транспорт.
CV със снимка изпращайте на
е-мейл: nisco@abv.bg

"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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Стартира акция „Зима”
тартът на традиционната
акция „Зима“ бе обявен
на брифинг пред журналисти в ОДМВР-Силистра. В
темата въведе областният директор старши комисар Юлиян
Караславов, който подчерта
превантивният характер на
кампанията и уточни, че тя ще
протече до края на месеца в
три тематични етапа. Целта е да
се намалят предпоставките за
тежки пътнотранспортни произшествия през настъпващия
зимен сезон и да се фокусира
вниманието на участниците в
движението към пътната безопасност.
Подробности за хода на акцията бяха предоставени от началника на сектор „Пътна полиция“
главен инспектор Йордан Китанов. От 1 ноември до 10 ноември
ще се реализира кампанията
„С безопасно пътно превозно
средство през зимата”, насочена
към водачите на пътни превозни
средства – велосипеди, превозни средства с животинска
тяга и др. При регистрация и
пререгистрация на пътни превозни средства ще се извършва
проверка на светлините за тяхната изправност и съответствие
с нормативните изисквания.
Съвместно с местните власти
ще се реализират проверки
за наличието на регистрация,
както и за изправността на светлинната и светлоотразителната
сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника.

С

Дейността на пътната полиция
ще бъде насочена към контрол
на въведените ограничения за
движение на велосипеди, ППС
с животинска тяга и селскостопанска техника по определени
пътища или участъци от републиканската пътна мрежа. Ще се
следи за движещи се превозни
средства без необходимото
оборудване, използване на
светлоотразителни жилетки
от велосипедистите и др. В
периода от 01 до 08.11.2019
г. в пунктовете на СБА ще се
извършва безплатна проверка
на светлините и техническото
състояние на МПС, както и на
готовността им за експлоатация
при зимни условия.
Кампанията „Пешеходци и
водачи за толерантност на
пътя” ще протече в периода 1120 ноември. Дейността ще бъде
насочена към превенция над
поведението на пешеходците и
над водачите, неосигуряващи
предимство на ешеходците. Ще
се извърша активен контрол
за спазване от пешеходците
на правилата за безопасно
пресичане, както и за даване
на предимство на пешеходците
на пешеходните пътеки. Специално внимание ще се обръща
на пешеходци, движещи се
неправилно в тъмната част на
денонощието, особено в извъннаселените места.
„Безопасно шофиране през
зимата” е мотото на третата
кампания в дните 21-30 ноември, насочена към водачите на

превозни средства, техническата изправност на автомобилите
и на осветителните им системи,
над поведението на пътниците,
както и на водачите на пътни
превозни средства, в т.ч. и
спрямо пешеходците. В третата
неделя на месец ноември – 17
ноември, ще бъде отбелязан
Световният ден за възпоминание на жертвите на пътнотранспортни произшествия.
Според статистиката, представена от началника на сектор
„Пътна полиция“, от 01.01.2019
г. до 29.10.2019 г. в Силистренска област са регистрирани 194
ПТП с 12 загинали и 115 ранени
граждани. За същия период
на миналата година автопроизшествията са били 263 с 10
жертви и 114 ранени.
През предходния зимен период (01.11.2018 г. – 28.02.2019
г.) в област Силистра са настъпили 78 пътнотранспортни
произшествия с 5 загинали и
23 ранени.
В заключение към участниците в движението бяха дадени
препоръки за безопасност на
пътя през настъпващия зимен
сезон. Необходимо е използването на гуми, предназначени
за зимни условия, или гуми с
дълбочина на протектора не
по-малка или равна на 4мм
през периода от 15 ноември до
1 март, съгласно ЗДвП. Триколесните и четириколесните
МПС следва да са оборудвани
със задължителна аптечка,
обезопасителен триъгълник,

пожарогасител и светлоотразителна жилетка, както и с други
средства за безопасно пътуване
през зимата – вериги за сняг,
одеяло, зареждане с антифриз,
незамръзващ препарат за измиване на стъклата, изправност
на отоплителната система, на
светлинните източници и светлоотразителната сигнализация
на превозното средство. От
съществено значение е добавянето на светлоотразителни
елементи към облеклото на
пешеходците, използването на
пешеходни позлези, надлези и
пешеходни пътеки за безопасно
пресичане.
“ТГ”

Индрустриален парк - Тутракан
(бивша "Терма")

Ресторант "РИО"

Народно читалище "Никола Й. Вапцаров - 1873”, Тутракан

КОНКУРС за ВИДЕО КЛИП на тема
„Съвременна интерпретация на Вапцаров стих”
Обичате да творите без рамки, а поезията може да ви вдъхнови и провокира да отправите послание,
използвайки мултимедийни техники и различни изкуства???
Търсите възможност да се развихрите творчески без един куп правила?
Поезията на Никола Вапцаров е разностранна, лирична,
борбена, носталгична и, и, и… Всички тези достойнства могат да намерят и съвременен израз, бъдете
креативни!
Какво трябва да направите:
• Изберете стих или цяло стихотворение на Никола
Вапцаров, което ви „грабва” и почерпете вдъхновение
от него.
• Озаглавете клипа както сметнете за добре, но
стихът/ стихо-творението трябва да се съдържа в
началото на видео клипа – написано на лист, на пясък,
просто напечатано, изречено, изпято и т.н.
• Подгответе филм до 3 мин., който съдържа: един
или различни видове изкуство: освен кино, фотография,
слово, песен, музика, рисунка, танц. Няма ограничение
в стиловете, важно е посланието, което искате да
предадете, вдъхновени от поета Никола Вапцаров.
• В края на клипа трябва да се съдържа информация
за автора/ите и имейл/телефон за контакт.
• Изпратете клипа до 02.12.19 г. на chitalishte_
tutrakan@abv.bg като споделен линк чрез google docs,
dox или по друг начин.
• Няма ограничение в броя на членовете на авторския
екип.
Важно: Видео клипът не може да съдържа обидни,
дискрими-ниращи, агитиращи за политически или религиозни организации послания и жестове!

Оценяване:
Ще се извърши от жури,
включващо специалисти
от различни области на
изкуството. Същевременно
клиповете ще бъдат публикувани във фейсбук профила
на читалището за отворено
гласуване.
Награди:
Награда на журито – екскурзия до къщата-музей на
Никола Вапцаров– приключение с влак.
Награда на аудиторията
- билети за спектакъл в
Държавна опера - Русе.
Всички участващи ще могат да ползват читалищна- Никола Йонков ВАПЦАРОВ
та библиотека безплатно в
(1909 - 1942)
продължение на 1 година и ще
получат ваучер за безплатно
посещение на постановка на нашия театрален състав
„Борис Илиев”.
Конкурсът се провежда по повод 110 години от рождението на Никола Вапцаров.
За контакт: 0893 504322, fb: Nikola Vaptsarov

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!

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

Честит рожден ден
и да почерпят:

10 ноември - Алириза ХАСАН, Общински съветник от
11 ноември - Надежда ТОРЛАКОВА, ФТС "Детелини",
ДПС, ОбС-Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 ноември - Радка СТЕФАНОВА, с. Нова Черна, община
12 ноември - Мартин ВЪЛЧЕВ, ТФ "Дунавска младост",
Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 ноември - Сузан АКИФ, Директор на Дирекция "Обща
12 ноември - Георги АЛЕКСИЕВ, Земеделски произвоадминистрация", Община Главиница
дител, с. Нова Черна, община Тутракан

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org

Главен редактор: Калина ГРЪНЧАРОВА
e-mail: kalina60@abv.bg; GSM: 0898 628 376
Печат: “РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ” ООД
Материали за публикуване - до вторник вкл.
Ръкописи не се връщат.
Авторите носят отговорност за публикациите си.

