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Съветници и кметове се
заклеха, мандатът започна
Калина ГРЪНЧАРОВА
ва тура на местните
избори се проведоха
в община Тутракан време, в което бяха избрани
общински съветници, кмет на
община и кметове на кметства за новия мандат 2019
- 2023-та.
Церемонията по встъпване
във власт на тутраканските
законотворци се състоя на 11
ноември. Сесията бе свикана
съгласно законовите изисквания със заповед на областния
управител Ивелин Статев и бе
открита от неговия заместник
Илиян Великов. Той припомни
управленските задължения
на избраните: "Пред всички
Вас, избраниците на народа,
на стр. 4
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В Ситово:

В Главиница:

Цена 0.70 лв.

Абонамент'2019
"Тутракански глас" Вашият вестник и
електронно издание!

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в Пощите и в редакцията
на ул.”Трансмариска” 6, ет.3

Д-р Димитър Стефанов, Кмет на Община Тутракан:

Трима зам.-кметове и нова
щатна структура на общинската
администрация в Тутракан

Цветелина Георгиева е новият
зам.-кмет с ресор "Инвестиционни
дейности и европроекти"

Съвместната Ще работим за благото
работа на Община на всички избиратели
и Общински съвет
са гаранция за
успешен мандат
на стр. 4

на стр. 3

Кметът на община Главиница Неждет Джевдет и
председателят на ОбС - Месут Алиш

на стр. 3

регион
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НОВИНИ
СРЕДСТВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ
ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА
Министерският съвет отпусна 4 561 692 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от директорите на общински детски
градини, училища, центрове за подкрепа за личностно
развитие и центрове за специална образователна подкрепа. От тях 2 056 800 лв. са за 1714 директори на
детски градини, 2 356 378 лв. - за 1 941 директори на
училища, 140 859 лв. са за 120 директори на центрове
за подкрепа за личностно развитие и 7 655 лв. за 7
директори на центрове за специална образователна
подкрепа. Средствата се осигуряват за сметка на
намаление на утвърдените разходи бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
КРИМИНАЛЕ
Пожар в царевични стърнища в района на село
Нова Черна е загасил на 5 ноември екип на противопожарното звено в Тутракан. Няма материални щети.
Двама непълнолетни са установени след извършена
кражба от търговски обект в Тутракан. През нощта
срещу 8 ноември двете 15-годишни момчета счупили
прозорец на хранителен магазин и противозаконно
отнели сумата от 46 лв. и 5 кутии цигари, но още
същата нощ били разкрити от служителите на реда.
По случая е образувано досъдебно производство.
Домакинство, присъединено неправомерно към
водоснабдителната система, е установено в село
Пожарево. Проверката е извършена на 7 ноември.
Образувано е досъдебно производство.
Осем са пожарите в сухи треви, стърнища и отпадъци, загасени от екипи на противопожарните звена
в Силистренска област в периода 08-11 ноември. Няма
материални щети. Спасени са гори край селата Подлес
и Добротица.
36-годишен е засечен да шофира под въздействие
на дрога. На 11 ноември около 17:30 часа по ул. „Ана
Вентура“ в Тутракан той управлявал лек автомобил
„Мазда“, когато пътни полицаи го спрели за проверка
и тествали с техническо средство, което отчело,
че е употребил амфетамин. Отказал е да даде кръвна
проба и е бил задържан за срок до 24 часа. По случая
е образувано бързо производство.
36-годишен е заподозрян в причиняване на средна
телесна повреда на мъж от Тутракан. На 10 ноември
вечерта в града между двамата възникнал спор, при
който 36-годишният нанесъл няколко удара на своя
опонент – мъж на 49 години, причинявайки му фрактура
на 3 ребра. Пострадалият е настанен в болница без
опасност за живота. По случая е образувано досъдебно
производство.

"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
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Областният съвет за сигурност заседава
за готовността на институциите за зимата
В

Областна администрация Силистра бе проведено първото за сезона
заседание на Областен съвет
за сигурност, водено от областния управител Ивелин
Статев. Обсъжданата тема
бе свързана с подготовката на
общините и на институциите
за предстоящия зимен сезон.
На базата на предварително
представите доклади най-важната информация бе представена от служители на 4 от
общините в региона: Тутракан,
Дулово, Главиница и Ситово.
С данните от останалите общини – Силистра, Кайнарджа
и Алфатар, областната администрация разполага в писмен
вид. Подобна в Областна администрация е постъпила от
РУО на МОН, ДАИ и др. институции, чийто представители не
участваха в заседанието.
Залагат се целеви средства
в бюджетите и за следващата
година (Дулово – 126 хил.
лв, Главиница – 69 хил. лв.,
и др.). Предстои да бъде
завършен процесът по сключване на договори с фирми за
снегопочистване на общинските пътища. Изпратени са
предписания до наематели и
арендатори на язовири. Актуализирани са щабовете по
места. Предстоят заседания
на общинските съвети за сигурност, за да бъде направен
преглед на работата по изготвените планове за защита при
бедствия и аварии.
Най-общият извод е, че в

общините има необходимите
запаси от инертни материали за пътищата при зимни
условия, както и от горива за
училищата. Налични са и места за настаняване на хора, закъсали по пътищата по време
на снеговалеж. Предоставени
са списъците на родилки,
болни на хемодиализа и др.,
които при необходимост ще
бъдат извозвани с техника на
областно ниво.
От Областно пътно управление напомниха, че имат
грижа за 505 линейни километра в направленията за Русе,
Шумен, Добрич/Варна. Подновен е нов петгодишен договор с фирма „Пътперфект“,
имаща грижа за дейностите
по републиканската пътна
мрежа. Има осигуреност на
материали. Преминала е
проверката на техниката, част
от която е обновена (новата:
една фадрома, два багера
и 10 машини за опесъчаване). Предстои да завърши
ремонтът на пътя Тутракан

– Белица. Работи се по взаимодействието със съседните
области при снеговалеж и
спрени пътища, на което областният управител Статев
акцентира като гаранция за
по-ефективна работа.
Стана ясно, че ОПУ Силистра е с 24-часово дежурство.
От МВР и Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на населението“ бе напомнено, че наличните тежки
машини (2 МТЛБ) ще бъдат
ползвани за доставка на храна, още за превоз на болни
на хемодиализа и на хора,
закъсали по пътищата, както
и на родилки – при необходимост. Изключено е с тях да
бъдат извличани леки и тежки
автомобили от преспите.
От РЗИ докладваха, че е
направена проверка в трите
болници в областта по отношение на медицинското
осигуряване, техниката и
запасите от горива за отопление. От БЧК: наличен е
Областен оперативен щаб от

трима души, обновен е екипът
от доброволци, включващ и
двама психолози. Постоянна
е връзката с Националния
щаб. Налични са минимални
резерви с вода, храна, дрехи и
постелъчен инвентар. Институцията не разполага със своя
високо проходима техника.
Енергоснабдяващата фирма също е в готовност с техника и с екипи за участие
в процеса на решаване на
проблеми в зимния период.
„Военно окръжие Силистра“
декларира, че при необходимост ще бъде предоставяна
водената на отчет техника.
Центърът за спешна помощ в
Силистра, който също работи
24 часа в денонощието, отчете подготовка по всички направления, вкл. по отношение
на санитарните си автомобили, запасите от материали,
комуникационно-информационната свързаност и на
устройствата за осигуряване
на ток при отсъствие на електрозахранване.

Установен е случай на Африканска чума
на дива свиня в ТП ДГС-Тутракан
З
аповед №1871 от 8 ноември т.г. е издал директорът на Регионалната
дирекция по горите в гр.русе
инж. О. Савянов във връзка
с установен случай на Африканска чума при дивя свиня на
територията на ДГС-Тутракан.
В нея се казва: "На основание
чл. 146, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. Пит.
22 от Устройствения правилник
на Регионалните дирекции по
горите, във връзка с обявен
първично възникнал случай на
болестта Африканска чума по
свинете (АЧС) при дива свиня
на територията на ТП ДГС
"Тутракан", гр. Тутракан към
„СЦДП” ДП, област Силистра,
община Тутракан, землището
на град Тутракан със Заповед
№ РД 11-2209/08.11.2019 г. на
Изпълнителния директор на
БАБХ във връзка със Заповед
№РД 48-61/01.10.2019 г. на
Министъра на земеделието,
храните и горите, касаеща
необходимостта от предприемане на спешни мерки за
предотвратяване и огранича-

ване разпространението на
Африканска чума по свинете
особено опасна заразна болест
по чл. 47. ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и във връзка с писмо Per.
№ ИАГ - 23647 от 08.11.2019 г.
на Изпълнителния директор на
ИАГ с цел опазване и защита на
горските територии и дивеча,
както и в интерес на здравето
и безопасността на гражданите,
НАРЕЖДАМ:
1. ОГРАНИЧАВАМ достъпа до
горски територии, попадащи в
подзона А, съгласно Заповед РД
11 - 2209/08.11.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, по
приложения списък - неразделна
част от настоящата Заповед, като
го ЗАБРАНЯВАМ на лицата, които
нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за
предотвратяване и ликвидиране на
болестта АЧС.
2. В подзона А могат да се извършват неотложни дейности от лица,
които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за
предотвратяване и ликвидиране на
болестта АЧС по ред и условия, оп-

ределени от областната епизоотична
комисия и съгласно определените от
БАБХ мерки за биосигурност.
3. Срок на действие на заповедта, съгласно Заповед РД 11 2209/08.11.2019 г. на Изпълнителния
директор на БАБХ е до 08.12.2019 г.
включително.
4. ТП ДГС „Тутракан” да подготви
и постави на видни места табели за
обозначаване на подзона А, съгласно изискванията на Заповед № РД
48 - 61/01.10.2019 г. на Министъра
на земеделието, храните и горите и
Указанията към нея.
5. Достъпът, преминаването и
престоят в подзона А се разрешава
на служители на ИАГ, РДГ Русе,
„СЦДП” ДП Габрово, ТП ДГС „Тутракан”, ТП ДДС „Дунав” Русе, РД ПБЗН
Силистра, PC ПБЗН Тутракан, ОД
МВР - Силистра, РУ МВР Тутракан,
РИОСВ Русе, ОДБХ - Силистра, ОД
„Земеделие” Силистра и община Тутракан при изпълнение на служебните
им задължения, както и на лицата,
пряко свързани с претърсването и
прилагането на мерките за ликвидиране на болестта при спазване на
мерките за биосигурност.
6. На основание чл. 60, ал. 1 във

връзка с чл. 74 от АПК разпореждам
предварително изпълнение на Заповедта с оглед необходимостта от
предотвратяване и ограничаване на
разпространението на АЧС, тъй като
от закъснението на изпълнението й
може да последва значителна или
трудно поправима вреда.
7. Настоящата заповед да се
публикува на интернет страницата
на ИАГ, РДГ - Русе и да се изпрати
на „СЦДП” - Габрово, ТП ДГС „Тутракан”, ТП ДДС „Дунав” Русе, РИОСВ
Русе, РДПБЗН - Силистра, РСПБЗН
Тутракан, ОД на МВР - Силистра, РУ
на МВР Тутракан, ОДБХ - Силистра,
Областна администрация - Силистра,
ОД „Земеделие” Силистра, община
Тутракан, като ТП ДГС „Тутракан”
уведоми за заповедта лицата, стопанисващи дивеча и ловните сдружения в обхвата си на дейност.
8. Да се постави екземпляр от заповедта на информационното табло
в административната сграда на РДГ
Русе, ТП ДГС „Тутракан”, както и в
сградата на община Тутракан.
Контрол при изпълнението на
заповедта възлагам на инж. Виктор
Михайлов - зам. директор на РДГ
Русе."

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 11 ноември 2019 г.
1 продавач-консултант, средно образование
за заемане, двусменен режим на работа
1 огняр, средно образование, правоспособност за
1 лекар, висше образование - специалност „Медицина”
обслужване на парни и водогрейни котли, опит 1год;
1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП
***За всички работни места трудовите договори
2 продавач – консултанти, основно образование, ра- са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
бота с компютър, двусменен режим на работа
договорът е безсрочен.
2 монтажници на електрооборудване, няма изискване

регион
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В СУ „Христо Ботев" - Тутракан:

В Библиотеката през ноември
ди“ и „Къща музей „Йордан Йовков
в гр. Добрич“. Усетихме миналото
в тях, което ни разказва за живота
на всепризнатия майстор на словото. Четохме откъси от писма на
Йовков. Видяхме негови рисунки.
Научихме за огромното дарение,
което получава Държавна агенция
„Архиви“ от внука на писателя
- Боян Попов, представляващо
тридесет кашона с документи на
класика. Слушахме радиопиесата
по неговия разказ „По жицата“.
Развълнува ни мъката на Гунчовото семейство, впечатлиха ни
надеждата за изцеление и състраданието. Коментирахме темите
и героите. Научихме, че бялата
лястовичка е символ на пролетта
и жизнеутвърждаващото начало,
на надеждата и вярата в доброто. Зададохме си въпрос как ще
постъпим, ако сме на мястото на
Моканина. Ще кажем ли истината,
че не сме виждали такава лястороците по родолюбие в
библиотеката продължават
и през месец ноември. Отбелязваме подобаващо годишнини
на български революционери и
класици. Стараем се да възродим
забравени герои и личности. Да
засилим националната гордост.
На 7 ноември чествахме 185
години от рождението на българския поет, писател, енциклопедист,
журналист, етнограф, национален
герой и поборник за освобождението на България от турско робство
- Любен Каравелов, който остави
дълбока следа в нашата история.
Отбелязахме годишнината в
библиотеката с учениците от 4 "А"
клас и г-жа Добринка Вълкова.
Проследихме жизнения и творческия път на Любен Каравелов,
допринесъл съществено и за развитието на обществената мисъл
в България през Възраждането.
Слушахме „Обичам те, мое мило
Отечество!“ от повестта „Българи
от старо време“, където Любен Каравелов описва своята любов към
нашата родина. Особено внимание
отделихме на неговата лирична
творба „Хубава си, моя горо!“,
отразяваща носталгията на автора
към природата и възприемана като
неофициален химн на родния му
град – Копривщица.
В сайта „Българска история“
четем, че: „Няма българин, който
да не го побиват тръпки щом чуе
песента „Хубава си, моя горо!“.
Песен, която говори за зелените
гори, за сгушените в тях ливади,
за спокойните студени потоци и
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От НЧ "Христо Ботев - 1901 г.", с.Зафирово:

Успешен старт на творческия сезон за
Школата по изобразително изкуство и керамика
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вичка, или ще окуражим отчаяното
семейство. Кога изричаме благородна лъжа и защо. Слушахме и
песента „По жицата“, изпълнена
от Лили Иванова. Гледахме клипове със заснета бяла лястовичка,
появила се в различни населени
места. Момичетата и момчетата се
ангажираха да нарисуват илюстрации по Йовковия разказ, с които
да подредим кът в библиотеката.
Безспорно Любен Каравелов и
Йордан Йовков заслужават трайно
присъствие в сърцата ни. Те ни
подканят да сътворим един подобър свят…
Анка КОЗАРЕВА

а 28 октомври т.г., в ЦПЛР
- Детски комплекс „Йордан Йовков" в гр. Севлиево, компетентно жури оцени и
класира детските творби, участващи в Шестнадесетия национален
конкурс „Златна есен - плодовете
на есента" - Севлиево`2019.
В конкурса участваха 694 бр.
рисунки, 53 бр. творби в раздел
„Приложно изкуство”, а в раздел
за написване на есе, съчинение
или стихотворение на същата
тема тази година участваха 128
творби. В надпреварата се включиха деца-творци от 102 школи,
клубове, училища, читалища и
самостоятелно участващи творци
от 24 области от цяла България.
Журирането се осъществи от
специалисти в областта на изобразителното и приложното изкуство
и специалист по български език
и литература в съответствие със
Статута на конкурса. В състава
на журито бяха включени Дамян
Петров - художник, Велизар Захариев - скулптор и Снежана Нанкова
- старши учител по български език
и литература.
Децата от Школата по изобразително изкуство и керамика към
НЧ „Христо Ботев – 1901 г.”, с.
Зафирово участваха със свои про-

изведения в два раздела - "Изобразително изкуство" и "Приложно
изкуство" и в две възрастови групи:
6-10 г. и 11-13 г. За конкурса те
изпратиха четири рисунки и две
творби на приложното изкуство.
Рисунките бяха сътворени от
деветгодишните Преслава Костадинова, Емилия Демирова, и Сибел
Раданова, а творбите на приложното изкуство са дело на Весела
Аврамова - на 11 г. и Преслав Михайлов - на 12 г. Една от творбите
на приложното изкуство, а именно,
на Преслав Михайлов бе отличена
с Второ място в раздел "Приложно
изкуство" във втора възрастова
група. Той получи медал, грамота
и предметна награда. НЧ „Христо
Ботев - 1901 г.”, с. Зафирово бе
удостоено със Специална грамота
за участие и отлично представяне,
а ръководителката на школата
г-жа Лорета Станева със Сертификат №ЧР-10-005/01.11.2019 г.
за високи педагогически и художествено-творчески постижения,
достойно защитени с участието
на възпитаници в XVI Национален
конкурс „Златна есен - плодовете
на есента”. Пожелаваме на всички
деца успешен творчески сезон!
Марияна ЛАЗАРОВА
Величка ПЕЙЧЕВА

Хелин Гюлбие.
Във всяко едно от местата в община Ситово те
откриха присъствието на
траките по нашите земи.

Разбраха откъде идват
обичаите, които до днес са
съхранени при българите.
В края на урока всички ученици изразиха своите впе-

чатления , получиха похвала
и различни материали от
музея и от ПГСС за труда
и отличното представяне.
Галина БОРИСОВА

Н

големите прохладни сенки, под
които лежат във вечен покой млади хора, борили се за свободата на
своята красива родина. Написана
в навечерието на Априлското въстание през 1875 година от Любен
Каравелов, тя остава и до днес
свидетелство за силата на българския дух от това време. За първи
път е публикувана в създаденото
с лични средства от Каравелов,
списание „Знание“, но остава
под формата на стихотворение
почти до началото на двадесети
век. Тогава младият композитор
Георги Горанов добавя мелодия
към текста, създавайки една от
най-запомнящите се възрожден-

ски песни.“
С голямо желание разучихме
хубавата и омайна песен, която се
пее и днес от няколко поколения
и ни кара да се гордеем, че сме
българи.
В началото на месец ноември
се навършиха и 139 години от
рождението на Йордан Йовков.
Заедно с учениците от 4 "Б" клас и
г-жа Даринка Иванова проведохме
интерактивен урок в библиотеката,
посветен на големия български писател и учител по мъдрост. Гледахме филмите „Забравените герои“,
„Къщата музей „Йордан Йовков в
Жеравна пренася посетителите в
света на „Старопланински леген-

Урок на тема:

Религиозните вярвания и културата на траките
рофесионална гимназия по селско стопанство с. Ситово
участва с проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул
„Културните институции
като образователна среда“
през учебната 2019-2020
година. Във връзка с това,
на 5.11.2019 г. в Археологическия музей в град Силистра бе проведен урок
по дисциплината „История
и цивилизация“ с учениците
от 10 в клас. Идеята на
проекта е да се покаже, че
музеите са места за учене,
отговарящи на интересите
им. Чрез уроците в музея
учениците да се потопят
в човешките преживявания
от миналото.
По забавен начин те успяха да възприемат видяното
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и чутото като приятно и
полезно. Под ръководството на Галина Борисова десетокласниците се потопиха
в живота на най- старите
обитатели по нашите земи.
Обогатиха своите познания
за религията и културата
на траките. Урокът беше
разделен на три части:
въведение и актуализиране на знанията; работа с
интернет; представяне на
проект „Моето родно място през вековете“.
Любознателността им
бе провокирана от учителя, когато ги покани да
участват във виртуална
класна стая. Всеки от тях
си направи регистрация в
приложение, подкрепящо
учебния процес с помощта
на интерактивни модули
earningapps.org/ (). Раздадени им бяха потребителски-

те имена и пароли, с които
започна тяхното емоционално преживяване. Самият
факт, че липсваха пред
тях тетрадки, учебници и
химикали, обстановката,
предизвика надпреварата
между трите отбора в
решаване на кръстословица; участието в играта
„Стани богат“; работа с
исторически документ на
своите GSM-апарати.
Всеки един от тях можеше да се наблюдава на
екран, как работи, до кое
приложение е стигнал и за
колко време се решават задачите. Предварителната
задача на групите, която
беше свързвана с проучване
историята и забележителностите на родните места
се представи от техните
ръководители: Мария Спасова, Джерен Мюмюн и

политика
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Съветници и кметове се
заклеха, мандатът започна
от стр. 1
е новият 4-годишен мандат в
местната власт. В следващите
години Вие ще работите по
Закона за местното самоуправление и местната администрация, по българското
законодателство в различните житейски сфери, както
и съобразно действащата
европейска Харта за местно
самоуправление, приета с
решение на Европарламента
през 1985 г.
Общинският съвет взема
решения по въпроси от местно
значение, които не са от изключителната компетентност
на други органи. Кметът е
местен едноличен орган на
изпълнителната власт с обща
компетентност, ръководещ
изпълнителната дейност в
рамките на общината. Той
ръководи общинската администрация чрез назначен от
него секретар на общината.
Работата на кмета се подпомага от назначени от него

Снимка за спомен в края на
първата сесия

Д-р Димитър Стефанов, Кмет на Община Тутракан:

Трима зам.-кметове и нова
щатна структура на общинската
администрация в Тутракан

Цветелина Георгиева е новият
зам.-кмет с ресор "Инвестиционни
дейности и европроекти"
Калина ГРЪНЧАРОВА
начал ото на третия
си кметски мандат д-р
Димитър Стефанов се
срещна най-напред със служителите на Община Тутракан, с
които разговаря за бъдещата
съвместна работа.
"Мисля, че беше редно още
в първия работен ден първо
да се срещна с общинска
администрация - сподели д-р
Стефанов за читателите на
в. "Тутракански глас". - Всъщност, това, което им казах е, че
им благодарих, че са излезли
да гласуват, независимо за
кого, важното е, че са заели
една гражданска позиция и са
упражнили правото на глас. Но
това, което им казах още е, че
има служители, които мъчейки
се да вкарват политика в предизборната кампания, всъщност са уронвали престижа
през цялото време на работата
на Общинска администрация,
което не мога ди им простя.
Съответно, дадох срок всеки
да си направи равносметка и
анализ на работата си и тези
служители, които смятат, че не
са работили коректно за гражданите на община Тутракан,
сами да си подадат молба за
освобождаване. В противен
случай, аз ще ги посоча след
края на следващата седмица.
Обясних им, че ще има структурни промени, че ще има
съкращаване на щатове, като
целта е да стане една по-малка, но по-работеща Общинска
администрация.
Обясних им също, че назначавайки ги на работа в
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Д-р Димитър Стефанов
поздрави кметове и съветници

те съветници, кмета на общината д-р Димитър Стефанов
и кметовете на селата Нова
Черна - Светослава Кирова,
Старо село - Пламен Маринов, Цар Самуил - Мехмед
Юмер, Белица - Христо Банов,
Шуменци - Симеон Димитров,

най-възрастния общински
съветник - в този мандат това
е Нехат Кантаров. Той даде
думата на кмета д-р Димитър Стефанов, който честити
на новоизбраните кметове и
съветници. "Надявам се, че
всички ние сме разбрали, че
работим за каузата Тутракан,
така че е време да забравим
за популизма, да забравим за
негативизма и да знаем, че
сме избраници на народа и
ще работим за просперитета
на град Тутракан и на община
Тутракан, каза в словото си д-р
Стефанов. Аз се радвам, че
встъпваме в длъжност именно

С пожелание за ползотворна
работа към съветниците се
обърна и народният представител Александър Сабанов,
който прикани новоизбраните
кметове и съветници да се разбират и вземат ползотворни
решения.
Форумът продължи с избор
на председател на Общинския съвет, като за целта бе
избрана тричленна комисия
по избора в състав: Адем
Адем - председател и членове
- Дарина Иванова и Владимир
Колев.
За първи път в 30-годишната най-нова история на Об-

Нехат Кантаров - новоизбраният Председател
на Общински съвет- Тутракан

заместник-кметове. Кметът
на община може в рамките
на своя мандат да назначи
кметски наместници - те също
имат статут на орган на местната власт.
Кметът на община привежда
в действие решенията, взети
от органа на местно самоуправление, представляван от
председател в ролята на „пръв
сред равни“. В изпълнение на
своите задължения кметът
издава заповеди."
В негово присъствие бе проведена клетвата на общински-

14 - 20.11.2019 г.

Преславци - Кязъм Кязъм
и Търновци - Вежди Даил,
които се заклеха да спазват
Конституцията и да работят
за благото на жителите на
община Тутракан.
Те бяха представени от
председателя на Общинската
избирателна комисия Айтен
Вехби, която им връчи удостоверенията за избора, а местните избраници подписаха
клетвени листове.
Деловата част на първото
заседание на местния парламент бе ръководена от

Общината, трябва да смятат,
че са назначени от хората, а не
еднолично от мен и че трябва
да работят за каузата "Община Тутракан и град Тутракан".
Това, което допълнително
им казах е, че трябва да са
коректни и отзивчиви с всеки
един гражданин, който влезе
в тази сграда.
Обясних им също, че ще има
и много промени в щатната
структура, с което ще се намали и числеността на Общинска
администрация, като целта е
тя да стане по-работеща, съответно и служителите малко
по-натоварени, защото, наистина, в момента има служители, които не са натоварени
8 часа по време на работата
си. Направих и забележка за
спазване на работното време,
което досега не изисквах. И
предния и по-предния мандат
сме си говорили със служителите, че за мен е важно не
работното време, а работата,
която се върши, но се оказва, че те много неправилно
интерпретират думите ми и
затова искам от днес нататък
строго да се спазва работното
време".
Община Тутракан ще има
трима заместник-кметове и
през този мандат, информира
още кметът на общината д-р
Димитър Стефанов. Цветелина Георгиева, която досега
бе началник на отдел "Правно
нормативно обслужване и
протокол", от 12 ноември е
зам.-кмет с ресор "Инвестиционни дейности и европроекти".

Светослава Кирова ще остане в историята на Нова Черна
като първата жена кмет на селото

на днешния ден, 11-ти ноември, денят на св. Мина, който
е покровител на бедните хора,
на бездомниците, и на жените,
които се молят, за да имат
деца. Това е един показател,
че трябва да работим с пълни
сили за всички хора, за да
просперира община Тутракан."

щински съвет - Тутракан бяха
предложени кандидатурите на
5-ма съветници за поста Председател - Нехат Кантаров от
ДПС, Данаил Николов от БСП,
Ивелин Русев от ГЕРБ, Иван
Констанцалиев от МК "Алтернативата на гражданите" и д-р
Ирена Бонева от Движение
ЗАЕДНО за промяна.
След проведения таен избор, с 9 гласа "пръв сред равни" е Нехат Кантаров, който е
и най-дългогодишния общински съветник - още от 1995 г.
Резултатите за останалите
кандидати са: Данаил Николов
- 2 гласа, Ивелин Русев - 3,
Иван Костанцалиев - 1, а д-р
Ирена Бонева - 2.
"Аз уверявам нашите съпартийци, уверявам всички колеги общински съветници, че ще
работим по програмата, която
ДПС има и по всички програми, които партиите представиха по време на изборите, каза
в словото си Нехат Кантаров.
Ще се помъчим да направим
всичко според възможността
на Общината като бюджет.
Вярвам, че всички решения,
които ще бъдат предложени
от страна на Общинската
администрация, ще намерят

Най-младият кмет - Христо Банов,
получава Удостоверение за избора

място в сърцата на нашите
общински съветници и заедно
ще се управлява общината и
ще вървим напред."
Следващото заседание на
Общинския съвет е насрочено
за 19 ноември от 9:00 часа,
когато ще бъдат формирани
групите съветници, съставът
на Постоянните комисии и
техните председатели, както
и Правилника за работа на
Общинския съвет.
Общинските съветници и
кметове получиха значка с
герба на община Тутракан,
както и Наръчник на новоизбраните кметове и общински
съветници, мандат 2019 2023 осигурен от Национално-

то сдружение на общините в
Република България, откъдето бе изпратено и специално
поздравление.
Любопитната статистика
от тези избори сочи, че наймладият кмет е 28-годишният
Христо Банов (набор 1991 г.),
който е първи мандат кмет на
с.Белица.
Най-младият общински
съветник е Кристиян Калчев
(набор 1992 г.) от Движение
ЗАЕДНО за промяна.
А с. Нова Черна за първи
път в историята си избира
жена за кмет - Светослава
Кирова, и тя в групата на
младите хора - на Христова
възраст - 33.

политика

14 - 20.11.2019 г.
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В Ситово:

В Главиница:

Съвместната работа на Ще работим за благото
Община и Общински съвет са на всички избиратели
гаранция за успешен мандат
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 7 ноември т.г. се проведе първото заседание на
новоизбрания Общински
съвет - Ситово. То бе свикано със
заповед на областния управител и бе
открито от зам.-областния управител
Илиян Великов.
Председателят на Общинската
избирателна комисия в Ситово адв.
Ирена Русчева обяви резултатите от
местните избори в общината."Мога
да се поздравя с факта, че в нашата
Общинска избирателна комисия
нямаше депозирани жалби, посочи
със задоволство тя. Изборите преминаха изцяло в пълно съответствие
със закона. Нямахме балотаж, което
за мен е показателно, че волята на
избирателите е била в една правилна
посока. Това, което бих искала да

Н

ската избирателна комисия
адв. Венцислав Маринов информира за изборните резултати, след което новоизбраните общински съветници и
кметове на кметства положиха
клетва, подписаха клетвен
лист и получиха удостоверения за техния избор с мандат
2019 - 2023 г.
Кметът на Главиница Неждет Джевдет, който ще упра-

Председателят на ОбС-Ситово Ридван Кязим и кметът на
община Ситово Сезгин Алиибрям

усилия, за да оправдая това
доверие, защото доверието
не е даденост, а отговорност
- изтъкна той. - Ще направя всичко възможно нашите
избиратели да участват в
местното самоуправление.
Готов съм да приема разумни
предложения и идеи стига да
бъдат в интерес на Община
Главиница. Общинският съвет
и общинската администрация
са различни органи в местното
самоуправление, но и двата
органа имат една и съща цел,
една и съща идея."
Деловата част от заседанието на Общинския съвет се води
съгласно закона от най-възрастния общински съветник
- Ради Николов от ГЕРБ. Беше
избрана тричленна комисия
по провеждане на таен избор
за председател на местния
парламент. Едно предложение
бе направено - за Месут Алиш
от ДПС. Изборните резултати
Председателат на ОИК-Ситово адв. Ирена Русчева
сочат, че от присъстващите 16 поздрави кмета Сезгин Алиибрям и му връчи Удостоверение
общински съветници за Месут
посрещнати с хляб и сол и
китка здравец на входа на влява за втори мандат общи- Алиш са гласували 12, а 4 са кажа от мое име, наблюдавайки раната, също положи клетва. празните бюлетини.
заседателната зала.
ботата на Общинския съвет в мина"Благодаря ви, че ми гласу- лия мандат, е следното, според мен
Най-напред прозвучаха хи- Той получи още кметската
мните на България и на Евполитиците са облеклото на едно обропа, посрещнато бе знамето
щество. Всички хора избират с какво
на община Главиница, а зам.да се обличат и това е техен избор, в
областният управител Илиян
случая вие сте изборът на тази малка
Великов откри заседанието.
наша общност в следващите 4 годи"Зад нас са „Местни избори
ни - зиме, лете, в топло и студено,
2019“ - отбеляза в словото си
в хубаво и лошо, вие ще трябва да
г-н Великов. - Пред всички
решавате какво ще се случи в тази
Вас, избраниците на народа,
община. Разбирам, че всички от вас
е новият 4-годишен мандат в
имат политически пристрастия и
местната власт - 2019-2023.
не казвам да ги захвърлите някъде,
В следващите години Вие
но казвам, че следва да гласувате
Кметът на община Ситово Сезгин
ще работите по Закона за
и да разсъждавате за добруване и Алиибрям и кметовете на кметства
местното самоуправление и
просперитет на община Ситово, а не положиха клетва, подписаха клетСлово от председателя на
местната администрация, по
на инат и в полза на една или друга вен лист и получиха от адв.Русчева
Общинския съвет Месут Алиш
българското законодателство
политическа сила. Считам, че сте Удостоверенията за избора.
огърлица
и
символичен
ключ.
вахте
доверие
да
бъда
предв различните житейски сфери,
мъдри мъже и дама и се надявам да
"За мен като представител на
както и съобразно действаща- В словото си кметът изрази седател на Общински съвет проявите здрав разум при взимане
назначената от Министерския съжелание
всички
независимо
Главиница,
каза
Месут
Алиш
та европейска Харта за местно
на своите решения."
вет Областна администрация е
самоуправление, приета с от партия или етнос да работят след избора. Всички ние сме
за
една
кауза
община
Глаизбраници
на
народа,
тези,
корешение на Европарламента
виница. "Като кмет на община ито положиха клетва. Пред нас
през 1985 г."
Председателят на Общин- Главиница ще положа всички стои една много важна задача,
това е задачата да оправдаем
неговото доверие. Понеже
ви познавам всички, смятам,
че ние ще се справим с тази
задача. Пожелавам успешен
мандат и на добър час!"
След финала на сесията,
кметът на общината Неждет
Джевдет бе посрещнат на
входа на общинската сграда с
хляб и сол, цветя и символичния печат. За успешен мандат
и добра работа на общинската
администрация той лисна и
Удостоверение за избран кмет на с.Искра
получава Вилдан Мемиш
менче с вода.
С хляб и сол бе посрещнат кметът Неждет Джевдет
Калина ГРЪНЧАРОВА
ървото заседание на
Общински съвет - Главиница свикано със заповед на областния управител
се проведе на 8 ноември т.г.
Тържественият елемент съпътстваше изцяло събитието,
на което присъстваха и много
граждани.
Новоизбраните общински
съветници и кметове бяха

П

чест, че в мое присъствие полагате
клетва, за да поемете властта във
Вашата община, каза още на сесията
зам.-областният управител Илиян
Великов. Пожелавам на всички успешен мандат! Уважаеми общински
съветници, госпожи и господа кметове, възможно най-бързо създайте
мостове помежду си. С достатъчно
уважение и с навременно общуване
решавайте общинските дела, за да
оправдаете думите от положената
клетва."
Работната част от заседанието се
води от най-възрастния съветник
Станчо Арсов, след което бе проведен таен вот за избор на председател
на Общинския съвет.
Две бяха предложените кандидатури - на Ридван Кязим от ДПС и
на Димитър Маринчев от БСП. С 8
срещу 5 гласа за "пръв сред равни"
бе избран Ридван Кязим, за който
председателството е трети мандат.
"Първо искам да благодаря на колегите, които дадоха своето доверие
аз да продължа да бъда председател
на Общински съвет Ситово в мандат
2019-2023, сподели в словото си
след избора Ридван Кязим. Мисля,
че ще продължим да работим за
благото на нашите избиратели,

които дадоха своето доверие, за да
работим за община Ситово".
Той ги запозна и със съдържанието на писмото от Националното
сдружение на общините в Република
България до новоизбраните съветници и кметове в община Ситово.
"Избрани сме от нашите съграждани да работим в полза на тях, да
решаваме задачи, които ще бъдат
тежки, които ще бъдат реализирани
само с решение на Общинския съвет,
с взаимност, с труд, който ще полагаме в тези 4 години, за да решим
неотложни и сложни задачи, посочи
в словото си и кметът на община
Ситово Сезгин Алиибрям. Аз искам
да благодаря от сърце на хората,
които гласуваха доверие на нас, на
Движението за Права и Свободи,
за другите партии, защото на тези
избори доказахме, че сме единни,
толерантни и ще работим за хората.
Благодаря от сърце, скъпи съграждани, благодаря ви на всички, които
участвахте на тези избори".
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Служители на ОДМВР-Силистра с
награди по случай професионалния
празник на българската полиция
Д
иректорът на ОДМВР-Силистра старши комисар Юлиян
Караславов награди с „Писмена похвала” 48 служители на дирекцията за
проявена бдителност, инициативност и постигнати
високи професионални резултати при изпълнение на
поставените им задачи.
Отличията са присъдени
и във връзка с предстоящия утре професионален
празник на българската
полиция - 8 ноември, Архангеловден.
Сред наградените е
началникът на отдел
„Охранителна полиция“
комисар Димо Василев,
както и ръководителите

на охранителни групи в
РУ-Силистра – главен инспектор Георги Георгиев,
в РУ-Дулово – старши инспектор Михаил Михайлов,
в РУ-Тутракан – старши
инспектор Ивайло Цеков,
а също и впд началникът
на сектор „Охрана на
обществения ред и териториална полиция“ в областната дирекция главен
инспектор Николай Маринов. Четирима експерти
от Научно-техническата
лаборатория към областната дирекция също получават наградата.
По предложение на районните началници са отличени дванадесет служители на група „Охрана

на обществения ред” при
РУ-Силистра, осем полицаи от охранителния
състав на РУ-Дулово и
петима служители на РУТутракан.
С „Писмена похвала“ са
отличени и четиринадесет разследващи полицаи
от отдел „Разследване“ на
дирекцията за постигнати
високи резултати в професионалната дейност.

На 8 ноември – Св.
Архангел Михаил, традиционно се отбелязва професионалният празник
на българската полиция.
Той е честван за първи
път през 1924 г., като
инициативата за отбе-

лязването му е на софийския градоначалник о.з.
подполк. Георги Кисьов.
Тогавашният министър
на вътрешните работи
и народното здраве Иван
Русев приема идеята и с
одобрението на Софийския митрополит денят
на св. Архангел Михаил
(21 ноември по стар
стил) става празник на
полицаите. С решение
на Министерския съвет,
по предложение на Националния полицейски
синдикат, традицията
8 ноември да се чества като професионален
празник на българската
полиция е възстановена
през 1999 г.

“Дари добро - нов живот за старите компютри”
свят! Материалите
са внимателно подбирани да няма насилие
и поквара и да стимулират децата да
четат.
„Инициативата
"Дари добро" е насочена към децата на
България. Колкото и
нищожно да е това
добро, то е стъпка в
правилната посока.
Аз вярвам, че днешните деца ще доне-

ецата от село
Черногор, община Главиница
благодарят сърдечно
на Людмил Егов, създател на инициативата “Дари добро - нов
живот за старите
компютри”. Те получиха като дарение два
компютъра с инсталирани образователни
програми за учене на
азбуката и цифрите,
игри, детски аудио
приказки, забавни ри-

Д

сат промяната, за
която всички ние мечтаем - един свят на
хармония, любов, мир и
просперитет. Защото
днес се отглеждат
утрешните строители на това бъдеще.
И каквото заложим
в тях като морал и
ценности, това ще
стане техен път в
живота“ - е мнението
на Людмил Егов.

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

поетично
Анка
КОЗАРЕВА
гр. Тутракан

Ден на мъжете
Празник през ноември уместен
съществува по-неизвестен.
Ден на силния пол посветен!
С призът "Мислителят" на Роден.
На Горбачов по предложение,
на ООН пък одобрение.
За доказани в сфери различни
мъже с постижения лични в икономика, бизнес развит,
политика , талант свой разкрит.
Решение по президентско мнение
срещу незавидното положение
на живот под чехъл – без цена,
с много властна и силна жена.
Дами, празника им уважете!
Съпрузи, синове, бащи ценете!
В трудности ги подкрепете!
С любов ги благословете!
Да са здрави, неуязвими!
Да са силни, непобедими!
Да крачат смело напред!
Успехи да имат навред!

На 14 декември 2019 г.

сувателни програми,
детски енциклопедии,
детски филмчета,
детски песнички и
още много неща - информират от читалището в Черногор.
Много от игрите са
на български език, за
да стимулират децата да четат и разбират. Така компютърът се превръща
в портал към знание
и култура, които им
разкриват съвсем нов

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

14 - 20.11.2019 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№33/12.11.2019 год.

№ 31/11.11.2019 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на
територията уведомяваме всички заинтересовани, чe
на 31.10.2019г. е издадена виза от главния архитект
на Община Тутракан за проект:
„Промяна предназначението на сграда с идентификатор 73496.501.3697.2 в многофункционална сграда с
апартаменти”
Местонахождение: УПИ ХII-2825, кв.51 по плана за
улична регулация на гр.Тутракан.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул. „Силистра”
№ 61
Визата е издадена на П. В. Великов
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд - Силистра по реда на чл.215 от
ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан съобщава, че е издадена Заповед №
РД-04-1597/ 05.11.2019 год. на Кмета на Община Тутракан, с която се разрешава да се допълнят заснетите,
материализирани на място граници за поземлени имоти
№ 178, 269 кв.19 в Кадастрален и регулационен план на
с.Шуменци, одобрен със Заповед №3705/13.08.1950 г. и
№3706/13.08.1950 г. въз основа на геодезическо заснемане направено от лице, правоспособно да изпълнява
дейности по геодезия, картография и кадастър.
Запазва се одобрената улична регулация.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от съобщаването и на заинтересуваните страни по
реда на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на имота.
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА КНЯЗОВА-ВАСИЛЕВА,
зам. кмет на Община Тутракан по заместване,
съгласно Заповед №РД-04-1594/05.11.2019 год.

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 GSM: 0895 425 453

хоби
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сМЯх

Блондинка влиза в магазин за бяла и черна техника
и казва: "Искам да купя този
телевизор". Отговарят й, че
на блондинки не продават.
На следващия ден тя идва
отново, но вече с боядисани
коси: "Харесала съм си този
телевизор". Но отново й отказват със същия аргумент.
Тогава тя пита: "А как отгатнахте, че съм блондинка?". А
отговорът бил: "Много просто:
това е микровълнова печка, а
не телевизор".

Чистачка в банка отива
при директора и го моли да
й даде ключа за трезора. "За
какво Ви е?", пита учуден той.
А жената отвръща: "Омръзна
ми да го отварям с топлийка.
Само ако знаете колко неудобно е това!".
Ако изгубите приятелката
си в дискотеката, застанете до
друга. Тя ще дойде веднага.

Циганка с дете проси на
улицата:
- Бате, дай 2 лв. за детето!
Двама познати се срещат
- Ето ти 2 лв.!
на улицата и единият пита:
- На ти детето!
"Как прекара отпуската?". А
другият отвръща: "Беше отГрадски транспорт. Внезапвратително: в хотела ми дадо- но отнякъде се чува блеене на
ха стая №100, а на табелката коза. Народът започва да се
на вратата единицата беше оглежда. Звукът се повтаря.
паднала!"
След това пак. Един мъж вади
от джоба си мобилния и вдига:
Въпрос: "Кой ден от седми- Кажи, мило...

Забавна астрология

Скорпион

СУДОКУ

- Трябва да се научиш да цата е най-тежък за чиновниказваш НЕ!
ка?". Отговор: "Понеделник,
- Да пием по бира?!
защото на този ден той трябва
- Не виждам защо НЕ...
да откъсне не един, а два
листа от календара."
- Скъпи, да попея ли на
детето да заспи?
Възрастна дама за пър- Опитай първо с добро!
ви път в живота си опитва
уиски. Отпива глътка, след
В "Пирогов" карат баба с което казва, повдигайки леко
отравяне:
вежди: "Има същия вкус като
- Нали в неделя Ви спаси- лекарството, което покойният
хме след гъби! Сега какво?
ми съпруг вземаше всеки ден
- Доядох ги!
в продължение на 20 години."
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Работа в Германия
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
За информация: GSM 0897 566 195
Иванчо стои на улицата. пушиш цигари?
Чака Марийка. Допушва един
- А на Вас, госпожо, мъжът
фас. До него се приближила ви знае ли, че заговаряте
една жена: - Момченце, а непознати мъже на улицата?
родителите ти знаят ли, че

Сканди

Господ сам от него да се пази!
/ Все ще се опитва да те “сгази”/
Вечно ще спори , ще се бунтува,
срещу всичко той ще негодува.
Тук се раждат много генерали –
някои по-страшни и от хали!
Те са си ревниви и опасни,
изобилни с планове ужасни.
Те понякога изневеряват,
но на други “правото” не дават...
Иначе са умни и добрички,
щедро харчат своите парички.
В нужда ли сте – ще ви подпомагат.
Бедни ли сте - няма да избягат.
За рождени дни ще ви почитат,
даже и за близките ще питат.
Мъж ли е – за правда ще се бори
и каквото може, той ще стори.
Все инати доста прозорливи
са жените, но са променливи...
Ако си коректен с тях – успял си,
иначе – отдавна знай, умрял си!...
Да не се захващат с Телците,
че ще си разсипят младините!

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

За "Шиковското население в Добруджа"
С
представяне на книгата "Шиковското
население в Добруджа" на етнолога д-р Йордан Касабов бе отбелязан Денят на народните
будители в НЧ "Йордан
Йовков" в с. Добротица.
Навръх рождения ден на

певеца на Добруджа и
велик български писател,
любопитната творба бе
представена от Йордан
Георгиев, който е родом
от Добротица.
Презентация за будителите направи Галина
Йорданова - председател
на Читалищното настоятелство, общински съветник.
С допълнение към при-

мерите за духовност е
Йордан Николов - Слепия от селото - виден
представител на шиковската диаспора, издал със собствени средства преди близо 130
години сборник със 100
добруджански песни. В

момента, в Пловдивската библиотека се пази
един-единствен оригинален екземпляр на този
сборник.
В проявата участваха
кметът на селото Искра
Георгиева, общественици и самодейци като
Стоянка Стоева, Станка
Донева, Росица Белева,
Лиляна Белева, Йорданка
Великова - секретар на
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Индрустриален парк - Тутракан
(бивша "Терма")

Ресторант "РИО"

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.

Авторът д-р Йордан КАСАБОВ и Галина ЙОРДАНОВА

читалището, Валентин
Петков - председател на
Дружество "Родолюбец"
в Силистра - добротишки зет, и др.
"Аз съм и по четирите
си родствени линии от

шиковската група, включително чрез пастрочката си Стояна Шарбанова
от Добротица", заяви
на срещата д-р Йордан
Касабов.
Йордан ГЕОРГИЕВ

Димитрина, Сашо и Пламен световни шампиони!

Заповядайте!
Фризьорски салон "Guli Style"
Тутракан, ул."Ана Вентура" №8


а пореден път
тутраканци показаха, че са
сила в канадската
борба.
На завършилото в
гр.Констанца, Румъния 41-во Световно
първенство по канадска борба, на лява
ръка, в категория
до 55 кг при жените
шампионка е Димитрина Петрова, а в
категория до 85 кг
при мъжете - Пламен
Димитров е първи.
Сашо Андреев стана световен шампион при мъжете на
дясна ръка в категория до 90 кг, а Пламен
Димитров е бронзов
медалист.

З



Подстригване мъжко и дамско, боядисване,
кичури омбре, козметични процедури и грим!
Работно време:

За записване:

понеделник – петък:
10:00–18:00 ч.
събота: 10:00–14:00 ч.

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

14 ноември - Станимир КРЪСТЕВ, Шофьор, Община
17 ноември - Румен ТРОСКОВ, Аниматор, Община
Тутракан
Тутракан
16 ноември - Д-р Юрий ВАСИЛЕВ, Стоматолог, Ротари
17 ноември - Нурай ВЕХБИ, Директор на ОП "БКС",
Клуб Тутракан
Община Тутракан
16 ноември - Шенол МОЛЛА, Общински съветник от
19 ноември - Младен ГАНЕВ, Изпълнител ОбС, Община
ДПС, ОбС-Тутракан
Тутракан

Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

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