РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
к
а
р
ут

ТУТРАКАН

за общините Тутракан, Главиница, Ситово

Вестникът
е основан през 1962 г.
ISSN 2534-9058

Брой 5

Година LVIII

5 февруари 2020 г.

Цена 0.70 лв.

Приет е бюджетът на община Тутракан,
местните парламенти на Главиница и Ситово с
важни решения за развитието на общностите

Тутракан: кметът д-р Димитър СТЕФАНОВ,
председателят на ОбС - Нехат КАНТАРОВ и
зам.-председателя на ОбС - Иван КОСТАНЦАЛИЕВ

Калина ГРЪНЧАРОВА
а редовното си януарско
заседание, Общински съвет-Тутракан прие бюджета за 2020 г. без дебати. Стана

Н

ясно, че те са се състояли по време
на заседанията на Постоянните комисии. В приходната и разходната
си част бюджетните параметри са
в размер на 13 488 071 лв.

Доц.д-р Валентина МАРИНОВА,
Изп.директор на МИГ "Тутракан - Сливо поле":

Засилен интерес на
бенефициентите към
Стратегията на МИГ

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Една добра година приключи
за МИГ „Тутракан – Сливо поле”,
а какво предстои?
- Годината, която предстои, е
изпълнена с много предизвикателства и се надяваме, че вече
обществеността на територията
на МИГ "Тутракан-Сливо поле" е
убедена, че вървим в правилната

посока, имайки предвид резултатите, които с гордост можем да
отбележим за 2019 г. Стратегията
е многофондова, в три Оперативни програми - ПРСР /Програма
за развитие на селските райони
2014-2020/, ОПИК /Иновации и
конкурентоспособност 2014-2020/
и ОПОС /Околна среда 2014-2020/
на стр. 2

Главиница: председателят на ОбС - Месут АЛИШ и
кметът на общината Неждет ДЖЕВДЕТ

Основните източници на приходи на общинския бюджет са
постъпленията от Централния
бюджет и постъпленията от собствени приходи. Статистиката сочи,

че през последните години делът
на собствените приходи в общата
рамка на общинските приходи
бележи спад. В същото време е незначителен ръстът на приходите от

Ситово: председателят на ОбС - Ридван КЯЗИМ и
кметът на общината Сезгин АЛИИБРЯМ

централния бюджет по отношение на приходите от такива. Резерв
на финансиране на общинските трябва да се търси чрез повишадейности. Разширява се обхвата ване събираемостта на местните
на електронно предоставяните
на стр. 3
услуги и това също води до спад

Предстоящо в Старо село:

Вино сладко, гърло гладко!

ултурна организация "Старо село - живот и традиции" организира четвъртото поредно издание на „Винария
Старо село”. Веселият конкурс ще
се проведе на 8 февруари (събота)
от 10:30 ч. в заведението „Ален
мак”.
„Староселски винари, руйно
вино наточете и при нас, на конкурса се явете!” – това е поканата
за участие. Победителите ще имат

К

възможност да участват в общинската Винария, която ще се проведе в Тутракан на 15 февруари.
Тази година „Винария Старо
село” ще е в памет на Йордан
Киров, научаваме от организаторите. „За нас беше огромна чест,
че бе почетен гост на първото ни
издание - казват още те. - Староселец по кръв и по душа! Доказал
се, всепризнат цар на лозята и
“ТГ”
майстор на вината.”

регион
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РАЙОНЕН СЪД - ТУТРАКАН
Обявява конкурс

за заемане на длъжността "Съдебен деловодител Бюро съдимост" - 1 щатна бройка
(на основание Заповед № 29/04.02.2020 г. на административния ръководител - председател на Районен
съд – Тутракан)
I. Описание на длъжността:
Съдебният деловодител в Бюро съдимост прилага в дейността си
Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, като: издава свидетелства и справки
за съдимост на лица, родени в района на съда; завежда в азбучния
указател и в електронния архив бюлетините за съдимост и бюлетините
за наложени административни наказания по чл. 78а НК; поддържа и
съхранява картотеки на бюлетините за съдимост и на бюлетините за
наложени административни наказания по чл. 78а НК.
II. Изисквания към кандидатите.
1. Специфични изисквания. Кандидатът да е български гражданин,
гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария; да е навършил/а
пълнолетие; да не е поставен/а под запрещение; да не е осъждан/а
на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
да не е лишен/а по съответен ред от правото да заема определена
длъжност; да нe е в йерархическа връзка на ръководство и контрол
със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство,
с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до
четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен
включително; да не е едноличен търговец, неограничено отговорен
съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник,
търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор
или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско
дружество или кооперация; да не е съветник в Общински съвет; да не
заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; да
не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен
като преподавател във висше училище; да не е адвокат, нотариус,
частен съдебен изпълнител и не упражнява друга свободна професия.
2. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността –
кандидатът да има завършено средно образование; да владее отлично
машинопис и да притежава много добри познания по стилистика,
правопис, граматика и пунктуация; да притежава отлични познания
и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS
Excel, общи деловодни техники, компютърни умения, работа със
стандартно офис оборудване, софтуерни продукти и копирна техника,
умения за работа с документи и официална кореспонденция, отлични
комуникационни и организационни умения и за работа с граждани
и в екип; да притежава необходимите нравствени и професионални
качества – дискретност, изпълнителност, отговорност, инициативност,
способност за решаване на конфликтни ситуации; да познава отлично
нормативната уредба, регулираща дейността на органите на съдебната
власт – Закона за съдебната власт (ЗСВ), Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС), Етичен кодекс на съдебните служители.
3. Предимства: наличие на опит при изпълнението на функции,
идентични или сходни с тези за длъжността, за която кандидатите
подават заявление.
III. Размер на основното трудово възнаграждение:
Минимален размер на основното трудово възнаграждение за длъжността „съдебен деловодител“ – 683,00 лв.
IV. Необходими документи за участие в конкурса.
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление (по образец) за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат:
1. Подробна професионална автобиография – европейски формат;
2. Mотивационно писмо;
3. Декларация по чл.340а, ал. 1 от ЗСВ - по образец;
4. Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ - по образец;
5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (със
заверка от кандидата);
6. Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит (със
заверка от кандидата);
7. Свидетелство за съдимост – оригинал;
8. Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал;
9. Други - могат да бъдат приложени препоръки от работодатели/
референции от работодатели или организации по повод дейността на
кандидата и други документи, свързани с изискванията за заемане на
длъжността, които кандидатът притежава.
10. Декларация-съгласие за обработване на лични данни (по образец).
Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе
последователност и да бъдат поставени в запечатан плик.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите в служба Регистратура на Районен съд – Тутракан,
гр.Тутракан, ул. „Трансмариска” № 8.
V. Срок за подаване на документите:
На основание чл. 91, ал. 2, т. 3 от Кодекса на труда срокът за подаване
на документите за кандидатстване е определен до 06.03.2020 г., вкл.
VI. Място за подаване на документите:
Районен съд – Тутракан, ул. Трансмариска № 8, първи етаж – кабинет
№ 5 - служба Регистратура.
VII. Начин на провеждане на конкурса:
1. Първи етап – подбор по документи.
2. Втори етап – практически изпит.
3. Заключителен етап – събеседване с кандидатите.
VIII. Съобщения във връзка с провеждане на конкурса
Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, както
и всички съобщения, свързани с конкурса ще се обявяват на подходящо
общодостъпно място в сградата на Районен съд – Тутракан, както и
на интернет страницата на Районен съд – Тутракан, раздел „Конкурси“
https://tutrakan-rs.justice.bg/bg/news3.

5.02.2020 г.

Доц.д-р Валентина МАРИНОВА,
Изпълнителен директор на МИГ "Тутракан - Сливо поле":

Засилен интерес на бенефициентите
към Стратегията на МИГ
от стр. 1 проектно предложение, така че
заедно с екипа сме се опитали това
имаме отворени приеми и очак- да го съобразим, имайки предвид
ваме от Управителния орган на потребностите и на бенифицентиПРСР доклади за одобрение и те. Това, което сме предложили е
подписване на административни качено за публичност на сайта на
договори. С подписването на адми- МИГ - www. mig.tutrakan-slivopole.
нистративните договори започват bg, в поле "Приеми". Много често
да се изпълняват проектите, което там могат да се видят и други
е резултат от съвместната ни рабо- новини, които са важни за общестта с местната общност.
веността.
От Управителния орган на ОпеИндикативният график е изготративна програма „Иновации вен и от потребностите на населеконкурентоспособност” имаме нието, защото в рамките на 2019 г.
одобрени вече 6 проектни пред- сме направили около 10 обучения
ложения, което създава една убе- и 12 информационни срещи, които
деност на гражданите на терито- бяха анализирани и обработени, за
рията, че този подход е правилен. да може да ни подпомогнат какво
По този начин те виждат своята е необходимото, имайки предвид,
перспектива, имайки предвид, че че Стратегията е направена в малко
проектите ще се изпълняват око- по-ранен период и всеки месец
ло 1 - 1,5 г., и след това ще имат осъвременяваме потребностите,
още 3 години мониторинг за ус- съобразени с нормативната база.
тойчивост на проектите по ОПИК
- Сега какви са възможност- това е изискване при ползване ите на хората, живеещи в двете
на европейски средства от бе- общини, които дава Стратегията
нифицентите. Отделно МИГ ще на МИГ?
следи, че това, което е записано в
- Мерките, които предстоят, са
проектните предложения, ще бъде насочени в две посоки. Първата
изпълнено. Поети са ангажименти е към публичните структури от бенифицентите за създаване на Общините, НПО, читалища и др.,
нови работни места, те ще бъдат а втората - изцяло частни мерки,
открити до края на 2020 година. юридически лица, земеделски
На територията със сигурност производители и др. Частните
има и доста други желаещи, но те мерки, в по-голямата си част са
тепърва ще имат възможност да по Програмата за развитие на
кандидатстват.
селските райони 2014-2020. С
В по-голямата си част, мерките, включените мерки се подпомагат
които са по Програмата за разви- земеделски производители, които
тие на селските райони, имайки се занимават изцяло със създаване
предвид, че тук сме в територия, в на трайни насаждения, зеленчукоято около 90% от бизнеса, мла- копроизводство, животновъдство
дите хора, тези, които очакваме и др. дейности, които са допустими
да се върнат, ще се занимават със в Мярката качена на сайта на МИГ
земеделие, и най-вече овощарство „Тутракан - Сливо поле”.
и зеленчукопроизводство, ще имат
Другата Мярка, която подповъзможност да кандидатстват. мага частния сектор, е мярка 4.2.
В началото на месец януари с Тук могат да кандидатстват и са
Управителния съвет, направихме допустими земеделски произвопреглед на това, което остава да дители, юридически лица, които
се работи за 2020 г. На Общото се занимават с преработка на
събрание приехме индикативен селскостопанска продукция.
график, който позволява да имаме
Третата Мярка е една от найедна голяма подредба на това, интересните. Това е Мярка 6.4,
което трябва да бъде разпределено неземеделски дейности. Тук бенев зависимост от натовареността фициенти могат да бъдат земеделна земеделските производители. ски производители и юридически
Всеки, който се занимава със земе- лица. Приоритет са младите хора,
делие, знае, че не всеки момент от защото идеята е да се опитаме да
неговата натовареност позволява създадем малко по-голяма заинтеда се занимава с подготвяне на

ресованост и да им дадем старт да
правят нещо сами - подпомагането
от родителите е хубаво, ако могат
те да са на една ръка разстояние,
за да създават една по-голяма
устойчивост. Подсказвам така, защото когато са правени критериите
по мярката, наистина, приоритет
са били младите хора и един от
критериите за допустимост е до
40 години.
- Досегашната работа на МИГ
какво показва? Кои са по-активните, хората от община Тутракан
или хората от община Сливо поле?
- Вече неведнъж съм казвала,
че не всички Общини от селските
райони на територията на РБългария имат възможността да ползват
Подхода ЛИДЕР, това е приоритет
и възможност за допълнителен
ресурс за общността, както за
публичните ползватели така и за
юридическите лица. Екипът на
МИГ работи много активно с двамата кметове и екипите им, като
цяло се стремим да изпълняваме
стриктно Стратегията на МИГ ”Тутракан - Сливо поле”. Определено
и двете общини имат интерес,
налице е доста добра посещаемост на проведените обучения и
информационни срещи. Идеята
на екипа е, през тази година, да
бъдем малко по-активни относно
младите хора, за училищата вече
подготвяме няколко инициативи,
с директорите водим разговори за
тяхната реализация.
Тази седмица имахме работна
среща с всички Пенсионерски
клубове в община Сливо поле. Там
подпомагахме самата организация
да се регистрира, да стане активна
част за популяризацията на СВМОР. Имаме идея да подготвим
няколко проекта извън Стратегията, които да бъдат насочени
към поколенията как да работят
- младите хора да се опитат да учат
възрастните на новите технологии
на XXI век, а възрастните да ги учат
какво не трябва да забравят младите, като ценности и идентичност
на българите. Ако се опитаме да
имаме такъв мост, мисля, че тогава
ще се подобри диалогът между поколенията и ще бъдем едно малко
местенце, където ще създадем
поне мъничко спокойствие, защото

вниманието към възрастните хора,
уважението, са важни. Ако ние,
чрез нашия екип, можем да го
направим това в двете общини, ще
бъдем доволни, защото тази идея е
почти кауза, макар и не в рамките
на това, което изпълняваме като
ангажименти по Подхода ЛИДЕР
и Стратегията на МИГ ” Тутракан
- Сливо поле”. Ще работим всеотдайно за реализирането й.
- С внимание и към другата
Оперативна програма - "Околна
среда", по която работи МИГ „Тутракан – Сливо поле”.
- Не на последно място и не с
по-малко значение е Програмата,
която се администрира през Министерството на околната среда.
Ние, като екип, сме много доволни,
че тя съществува при нас като
многофондова и водим последователна кореспонденция с министерството. Имаме такава мярка, тя
беше отворена, но понеже е много
трудна за администриране, на този
етап преценихме, че се налага
да отворим нов прием, имайки
предвид, че част от видовете,
които са на територията, са малко
по-неразпознаваеми и трябва
да се събере още информация.
Там бенефициенти са повечето
публични структури - Общините и
неправителствените организации.
Възстановяване на определени
хабитати и най-вече създаване на
продукт, когато дойдат туристи
или които преминават, като туристически поток през двете общини,
да имат какво да видят - това е
целта. Тук е Защитената местност „Калимок-Бръшлен” и други
такива забележителности има,
които са включени в Националния
план за развитие на природните
дадености. Важно е, когато идват
българи и чужденци на територията на МИГ „Тутракан - Сливо
поле”, да се запознаят природното
им богатство. Защото когато влязохме в рамките на това голямо
европейско семейство още в 2007
г., един от критериите за успеваемост беше, че България разполага
с най-голямото биоразнообразие,
както на животински, така и на
растителни видове. Аз лично ще
бъда доволна, ако можем да го
запазим за поколенията и след нас.

Непрекъснато работно време на паспортните гишета в областта

П

ред паспортните гишета в Силистра,
Тутракан и Дулово
вече се усеща 4-5 пъти
увеличение на гражданите,
решили да сменят документите си, съобщиха от
полицията. Ако до края на
миналата година секторът
е бил посещаван средно от
по 20-30 души дневно, то
от началото на годината
те вече са по 80-100.
Само през миналата
седмица почти 380 силистренци се преминали
през паспортните служби
в Силистра, Тутракан и Дулово, а в понеделник те са
били общо около 160. Още
по-значителен ще е напливът от хора, желаещи да
подменят документите си
след края на месец март, а
най-трудно ще е през летните месеци, когато много
граждани се завръщат от
чужбина, коментират от

полицията.
Поради тази причина с непрекъснато работно време
от 8,30 ч. до 17,30 ч. работят вече сектор „Български
документи за самоличност“
в Силистра, паспортните
гишета в РУ-Дулово и РУТутракан, както и звеното
„Квалификация, водачи и
административно-наказателна дейност“ към сектор
„Пътна полиция“.
Мярката е въведена от
ръководството на Областната дирекция на МВР в Силистра поради повишеното
натоварване в административното обслужване, а и за
удобство на работещите
граждани, които могат
да посетят звената през
обедната си почивка.
През 2020 г. изтича срокът на 18 016 лични карти,
10 851 паспорта и 6 640
свидетелства за управление на МПС. Общо 15 служи-

тели на сектора в цялата
област са натоварени с
обработката на данните
и издаването на новите
документи. От полицията
припомнят, че гражданите
може да се възползват от
възможността за предсрочна подмяна на личните си
документи преди изтичане
на тяхната валидност. За
удобство подаването на
заявления като обикновена
услуга може да се извърши
по избор във всяко едно
подразделение на сектор
„Български документи за
самоличност“ – в Силистра, Дулово или Тутракан,
независимо на територията на коя община е заявен
постоянният им адрес. За
тези, които притежават
валиден електронен подпис,
подаването на заявление
може да се осъществи по
електронен път.
Същевременно силис-

тренската полиция разпраща писма до институции,
организации, предприятия
и фирми с предложение служителите им да се възползват от възможността за
организирано административно обслужване в сектор
БДС в кратки срокове. За
организиран прием на заявления ще бъде обособено
специално гише, за да се
ускори и улесни работният
процес и да се спести време на хората.
От сектор БДС напомнят, че съгласно изискванията на Закона за българските лични документи,
всеки гражданин е длъжен
след изтичане на срока на
валидност на личната му
карта да подаде заявление
за издаване на нова в срок
от 30 дни. След изтичане
на този едномесечен срок
гражданите подлежат на
санкция.

регион
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Приет е бюджетът на община Тутракан,
местните парламенти на Главиница и Ситово с
важни решения за развитието на общностите

от стр. 1
данъци и такси и прилагане на
еквивалентни на услугите цени.
По отношение на приходите,
чрез които се финансират делегираните дейности, се забелязва
ръст през последните години.
Най-значителен е той в сферата
на образованието. В незначителен
размер е завишен трансферът
за целеви капиталови разходи и
за зимно поддържане и снегопочистване.
„Това е един работещ бюджет”
– каза след гласуването кметът на
община Тутракан д-р Димитър Стефанов и благодари на съветниците
за положителното решение.
На заседанието повторно бе
разгледана и приета отложената
от м. декември докладна записка за приемане и одобряване
на инвестиция, представляваща
актив-публична общинска собственост, извършена от „ВиК” ООД гр.
Силистра през 2019 г.
Годишната програма за развитие на читалищната дейност
също бе приета, като главните
приоритети на работа ще бъдат
продължаване и обогатяване на
дейностите на съставите и групите,
разкриване и утвърждаване на
нови форми според потребностите и интересите, привличане на
повече деца и млади хора, привличане на хора в работна възраст и
предоставяне на възможности за

активен живот и изява на хората
от третата възраст, повишаване на
художественотворческите постижения на любителските състави и
индивидуални изпълнители чрез
привличане на специалисти – ръководители, активно участие на
любителските състави и индивидуални изпълнители в събитията
от културния календар на Община
Тутракан, както и представяне на
фолклора, традициите и обичаите
на родния край на регионални,
национални и международни фестивали и конкурси.
Дискусия предизвика планираното участие на Клуб „Интеракт”
в Общинския план за младежта.
Според общинския съветник д-р
Ирена Бонева, клубът е към Ротари Тутракан и няма място в този
план. От дебатите стана ясно, че
Клуб „Интеракт” се е включвал и
е осъществявал доброволчески
акции, бил и партньор на Общината
в част от тях, затова и крайното
решение бе младите ротарианци
да бъдат част от Общинския план
за младежта.
Общинските съветници Владимир Колев и Алириза Алириза ще
бъдат представители на местния
парламент в Общинската експертна комисия по спорта.
Изпълнителният директор на
МИГ „Тутракан - Сливо поле” - доц.
Валентина Маринова, даде повече
информация за необходимостта
от издаване на запис на заповед

от Община Тутракан в полза на
ДФ „Земеделие”, обезпечаващ
100 на сто стойността на авансово
плащане, което МИГ-ът има право
да поиска от ДФЗ за изпълнение на
Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Планираният
бюджет за 2020 г. е в размер на
388 294,93 лв.
65 български общини ползват
финансовия ресурс на Подхода
ЛИДЕР, каза доц.Маринова, сред
тях е и Тутракан. За първи път МИГовете се финансират многофондово – работи се с ОП Иновации
и Конкурентоспособност, ПРСС
и ОПОС.
Кметът д-р Димитър Стефанов
информира, че общинската администрация подготвя няколко проекта, с които ще кандидатства към
МИГ - реновиране на парк „Христо
Ботев”, осигуряване на детски
площадки в детските градини с
противоударни настилки, реновиране на тротоарни площи и др.
За представител на Общински
съвет-Тутракан в Общото събрание
на Националното сдружение на
общините в Република България
бе избран неговият председател
Нехат Кантаров, а при невъзможност за присъствие ще бъде
заместван от зам.-председателя
Иван Костанцалиев.
В останалата част на заседанието бяха приети Стратегия за управление на общинската собственост
в Община Тутракан за периода
2019-2023 г., Годишна програма
за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост,
Списък на общинските жилища и
разпоредителни сделки с общински имоти.

дет Джевдет.
Направените аналитични сметки
за последните две години сочат,
че Община Главиница може да си
позволи премахването на таксата
в интерес на младите семейства,
като по този начин се цели осигуряване на равен достъп до образование и обхващането на повече
деца в образователната система.
Успоредно с това, във връзка с
пълното възстановяване на разхода на Общината за предоставянето
на съответната услуга някои такси
и цени на административни услуги
са увеличени с два лева. Увеличението е съпроводено с покачването
на минималната работна заплата
за страната, както и проучване за
размера на таксите в други общини, от което става ясно, че найниският техен размер е в Община
Главиница.
Общинските съветници приеха
единодушно отчета за 2019 г.
на Програмата за управление на
общината за срока на мандата
направен от общинския кмет.
Основната работа е била насочена към стабилизирането на
финансовото състояние на Общината, инвестиране и развиване
на административния капацитет
на общинската администрация,
изпълнение на капиталовата програма, която е в размер на 1 221
347 лв., както и социално сближаване, образование, култура, спорт
и младежки дейности.
Сключени са договори с ДФ
„Земеделие” за проекти очакващи
изпълнение на обща стойност 2
187 777,00 лв.
Одобрени са проекти с предстоящо подписване на договори
с МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” на стойност
Промени в Наредба №11 за 510 500 лв., а с Постановление на
определяне и администриране на Министерския съвет са одобрени
местни данъци и такси и цени на проекти за 571 460 лв.

П

условията на отглеждане на животни в населените места на територията на община Ситово, Отчет за
дейността на Обществения съвет
по социално подпомагане и услуги
за 2019 г. и План за работата на
Съвета през 2020 г.
С двама членове бе увеличен
съставът на Обществения съвет по
социално подпомагане и услуги за
мандат 2019-2023 г. Негов председател е Еда Самиева – зам.-кмет на
Община Ситово, секретар - общинският съветник Галина Йорданова,
а членове Рашид Абтула, Димитър
Маринчев, Янка Тодорова, Радка
Христова, Юдаим Джелил, Турхан
Мехмед и Дженгиз Еюб.
Кметът на общината Сезгин Алиибрям оттегли докладната записка
с Общинския план за младежта,
който ще бъде допълнен с нови
предложения и внесен на следващото заседание за обсъждане
и приемане.
На сесията положителни решения получиха и докладните
записки за освобождаване на
физически и юридически лица от
такса „Битови отпадъци” за 2020
г. и Годишен план за ползване на
Отчет-анализ на резултатите от дървесина и определяне начина и
дейността на служителите от По- количеството й на ползване, както
лицейски участък Ситово за 2019 г. и предоставяне и актуализиране

Ситово

Главиница

Забавяне в обработката и
промени в доставката на
пратки в Китай и Макао
ощенският оператор в Китай уведомява, че с цел предотвратяване на риска от по-нататъшно предаване и
разпространение на новия коронавирус, Китайското
правителство е възложило на пощенския оператор в страната
всички пратки за град Ухан и транзитно преминаващи през
сортировъчния център в града да бъдат дезинфекцирани.
За международни пратки, предназначени за провинция Хубей
(пощенски кодове 430000-449999), пощенският оператор ще
се свързва с получателите по телефон за уточняване предпочитанията им за доставка. Пратката може да бъде временно
съхранявана в пощенски служби, да бъде предоставена от
пощенска служба, предадена до доставъчни шкафове или
чрез други методи при които няма осъществяване на директен
контакт между служител и клиент. Тези стъпки ще доведат до
забавяне на обработката и доставката на входящите международни пратки, като в някои случаи няма да бъде възможно да
се представи писмено доказателство за доставката.
Пощенският оператор в Макао, Китай от своя страна уведомява, че с цел намаляване до минимум разпространението на
новия коронавирус правителството на Макао е освободило от
работа на 30 и 31 януари 2020 г. всички държавни служители.
Пощенските услуги ще бъдат преустановени през тези два дни.

нен. Там се предлагат почасови
социални услуги – консулатативти,
терапевтични и рехабилитационни
дейности, насочени към създаване,
поддържане и разширяване на
социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен
начин на живот. Към момента, в
регистъра на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Тутракан са
входирани 52 заявления на хора,
които са чакащи за ползване на
социалната услуга в общността –
ЦСРИ, с. Сокол.
С два проекта като партньор
на СУ „Васил Левски” и ДГ „Св.
Св.Кирил и Методий” ще кандидатства Община Главиница към МИГ
„Главиница – Ситово Крайдунавска
Добруджа” по отворената мярка
3.9. „Уча се, за да сполуча”, за
които получи съгласие от Общинския съвет.
Кметът Неждет Джевдет бе
избран за делегат за участие в
Общото събрание на Сдружение
„Толерантност”, а негов заместник
ще е председателят на местния
парламент - Месут Алиш.

услугите на територията на община
Главиница приеха на проведеното
на 29 януари редовно заседание
на Общинския съвет. Една от тях
е премахването на таксата за
посещаване на детска градина. В
интерес на социалната политика, която е сред приоритетните
дейности на Община Главиница е
предложението внесено от кмета
Неждет Джевдет.
„Демографският срив е факт и
за нашата община, като по статистика, разликата между смъртност
и раждаемост е около 100 души
за всяка година в полза на смъртността. Борбата с демографския
срив, разбира се, не би приключила единствено с премахването
на таксата за ползване на детска
градина, но това е част от мерките,
които предприемаме” – каза Неж-

Проектната готовност на Община Главиница към момента е за
реконструкция на съществуващи
водопроводи между селата Падина
и Ножарево.
В хода на заседанието бяха
приети отчет за състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното управление за
2019 г., Стратегия за управление
и разпореждане с общинска собственост на община Главиница за
периода 2019-2023 г., както и Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска
собственост.
Променен бе капацитетът на
Центъра за социална рехабилитация и интеграция в с. Сокол от 20
на 30 потребители.От стартирането
на услугата през м.юни 2019 г. до
м.септември капацитетът е запъл-

даде началото на януарското заседание на Общински съвет-Ситово.
Анализирайки криминогенната
обстановка на обслужваната територия става ясно, че извършените
престъпления са с 15 повече от
предходната година, но процентът
на разкриваемостта е по-висок
с 2 пункта. Преобладаващите
престъпления са били кражбите
на селскостопанска продукция,
управление на МПС без книжка,
с алкохол, без регистрационните
табели.
Най-голям брой престъпления
са извършени в с.Ситово – 15,
с.Искра – 12 и с.Любен – 7.
Приет е отчетът за дейността
на местния парламент за второто
полугодие на 2019 г. представен
от председателя Ридван Кязим, а
след него, положително е решението и за новия План за работата на
Общинския съвет за първото шестмесечие на настоящата година.
Делегат в Общото събрание
на АДО „Дунав“ ще бъде кметът
Сезгин Алиибрям, а зам.-делегат
- Ангел Ангелов, зам.-председател
на Общински съвет-Ситово.
Общинските съветници приеха
Стратегия за управление на общинската собственост за срока на
мандат 2019-2023 година, Програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за
2020 г., Наредба за начина, реда и

ползването на мерите, пасищата
и ливадите.
Отменена е Наредба № 6 за
организация и финансиране на
дейностите по събиране, обезвреждане и оползотворяване на
битовите, строителните и масово
разпространените отпадъци на
територията на Община Ситово.
Промени в сега действащия
Закон за управление на отпадъците е причина за изработването
и приемането на нова Наредба за
управление на отпадъците. Целта е
да се засили контролът върху дейностите, свързани с отпадъците, да
се регламентират задълженията
на физическите и юридическите
лица, както и реда и условията
за изхвърлянето, събирането,
транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови,
строителни и масово разпространени отпадъци на територията на
общината.
В края на заседанието, съветниците дадоха съгласие Община
Ситово да кандидатства с проект по Програма „Възобновяема
енергия, енергийна ефективност,
енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо
пространство.

култура
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поетично поетично поетично
Маргарита

Адриан
ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Урок по танци със слепец
Филмът „Усещане за жена“!
Великото танго на Ал Пачино и Габриел Ануар!

Дансингът е шест на девет.
„Вашата ръка?“
И оркестърът засвирва.
Никой още не разбира:
той пристъпва и ме води
в своя свят
със очи – две тъмни бездни
скрити в тях,
сякаш все пак виждат нещо,
пълно ту със нощ зловеща,
ту със смях.
В миг оркестърът изригва!
Настрана,
вън от клетката политам
но във своята орбита,
мъжката ръка ме вплита,
и след миг усещам пак,
че съм жена.
Аз ли се въртя? Светът ли?
Той ли спря?
Пирует импровизирам,
с празен поглед той се взира,
той…ПРОЗРЯ!
Свърши. Всички ръкопляскат.
На кого?.
Вече мога да танцувам
и танго.

ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Утро
Денят отвън изпука като съчка.
Съвсем му натежаха грижите!
А под завивката ми топла,
сънят със теб прозяваше се и примижаше.
Недей се приближава, остани
изображение върху стъклото на душата ми.
Когато утрото така тежи,
ще стана да заключа и вратата си!

На вятъра
Любовта ни се е закачила
като цветно хвърчило на
най-високото и тънко клонче.
Не достигам, любими!
Вече не сме деца.
Момчетата обичат хвърчила.
Остави я на вятъра,
объркана и разкъсана няма да полети.
А ми се стори в тънката мъгла,
самотно щастието отлетя!

Работилница по мозайка

Калина ГРЪНЧАРОВА
удожествено ателие "Мозайка" се нарича творческата работна среща с
доц.Борис Желев и ас.д-р Даниел
Иванов от катедра „Стенопис” на
ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий",
която се проведе в Тутракан
от 31 януари до 2 февруари. В
нея взеха участие младите художници - членове на Школата
по изобразително изкуство към
ОЦИД-Тутракан, както и по-големите любители на това изкуство
от Арт ателие.
Темата на обучението бе вечната живопис - мозайката.
„Работилницата по мозайка
предвижда една уводна лекция
за опусите или така наречените
начини на подреждане на мозайка, видове мозайка, материали,
които се използват, а следващите
два дена младите и немладите
художници ще имат възможност
да изработят собствено пано в
техника мозайка, като идеята е

Х

в края на работилницата всички
индивидуални работи да бъдат
оформени като едно цяло пано
тук в Центъра за извънучилищни
дейности” – сподели при откриването в първия ден доц.Борис
Желев. - Това не ни е първия
уъркшоп, правили сме подобни

в Боженци, в Художествената
гимназия в Сливен. Миналата
календарна година правихме
подобен уъркшоп „Витраж” в
Тутракан - всички участници се
справиха блестящо. Сега продължаваме с другата интересна
стенна техника, мозайката, и
се надявам да продължим нашите задълбочени контакти и с
други техники или дисциплини,
които представляват интерес на
кръжока. Нашият факултет има
възможност да организира, тоест
имаме достатъчно специалисти,
които да могат да изнесат лекции
и да направят работилници по
живопис, пластика и графика,
така че се надявам дълготрайните ни контакти да продължат”.
И докато доц. Желев е един добър приятел на Тутракан, идвал
многократно, то ас.д-р Даниел
Иванов за първи път бе в нашия
град. Интересът му към мозайката е още от студентските години
във Факултета по изобразително
изкуство във ВТУ, след това е

продължил своето обучение в
Равена, Италия.
„Там имат академия, която
се занимава само с мозайка,
разказа Даниел Иванов. Може
да се каже, че там е Меката на
мозайката изобщо в историята
на това изкуство. Бих казал, че от
там ми е любовта към мозайката.
На практика, ние работим с едни
вечни материали, тоест правим
една живопис от различни цветни
камъни, стъкла, която може да
остане завинаги във времето”.
Мозайките, които сътвориха
през изминалия уикенд младите
тутракански художници могат да
бъдат разгледани в Общинския
център за извънучилищни дейности, а този уоркшоп стана възможен с активното съдействие
на Аурел Стоянов - ръководител
на Школата по изобразително
изкуство, Доротея Бальовска –
ръководител на ОЦИД и Община
Тутракан.

Владимир
АНТОНОВ - ВОВ,
гр. Тутракан

При мен
Ето пак отново си при мен,
Дошла от вечността да ме покориш.
Да отнемеш яростта и злобата от мен
и в любов да ме просветиш.
Обгърнала си ме нежно като повей.
Разпалваш чувствата ми като жарава.
Жарки целувки, тръпнещи от страст,
с непокорна сила и - захлас.
Очите ти са като морски дълбини,
влажни, съвършени и коварни,
примамващи - ела ги целуни!
Както примката обречения примамва
прегръдката ти е лека, нежна,
обсипваш ме с любовен плам...
Нескончаеми милувки, тленна страст
и радост съвършена до захлас.
Тялото ти е като гладък кехлибар не е за всеки простосмъртен.
Тръпнеш като чаровен водопад облива ме и целия обгръща.
Това си ти отново пак при мен грешна, съвършена и коварна!
Какво да правя като не мога аз без теб?
Лудият със лудостта си съгрешава!
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Кметовете се обучават Румънска изложба в Тутракан
П
Е

редседателят на НСОРБ
и кмет на община Велико
Търново - Даниел Панов,
откри обучението за новоизбрани
кметове и общински съветници
- „Съвременно местно самоуправление в България”, информират от
сдружението на общините, които са
организатори на събитието.
Един от най-важните принципи в
работата на местните власти през
мандат 2019 – 2023 г. е сътрудничеството, подчерта в приветствието
си кметът-домакин. „В партньорство
през новия програмен период ще
бъдат реализирани всички проекти,
свързани с европейско финансира- в страната е и представителят на общинския съвет.
не, междуобщинското сътрудничест- местните власти в международните
Водещите теми представят кметово е един от механизмите за пре- организации. Възможностите, които ве с дългогодишен опит в местната
власт и солиден авторитет в управлението на страната: Делян Млъзев,
който вече четвърти мандат е начело
на община Елена и е ръководител на
българската делегация в Конгреса на
местните власти на Съвета на Европа
в мандат 2016 – 2020 г.; Емануил
Манолов – кмет на община Павликени в трети управленски мандат,
заместник председател на Мрежата
на асоциациите на местните власти
в Югоизточна Европа, чието председателство през 2021 г. предстои да
поеме НСОРБ
Своя опит с новоизбраните си
колеги споделят Илиян Маринов,
който има опит като общински съветник от 1999 г. и вече трети мандат
е председател на ОС в Стражица,
Кметът на община Главиница Неждет Джевдет активно
Добромир Добрев – кмет на общиучаства в обучението заедно с председателя на
Общинския съвет Месут Алиш
на Горна Оряховица трети мандат,
Генчо Генчев, който втори пореден
доставяне на качествени публични предоставя НСОРБ за администра- мандат управлява община Свищов
услуги на всички граждани, незави- тивно изграждане и развитие на и един от кметовете в страната, със
симо от населеното място или маща- българските общини, формите на „стаж” в местното управление повебите на общината, в която живеят” подкрепа, които организацията че от 12 години – кметът на Сухиндол
– припомни Даниел Панов. НСОРБ предоставя ще бъдат представени в Пламен Чернев
е една от най-трайните форми на рамките на обучението днес.
В обучението, което се проведе
сътрудничество между общините
Програмата на обучението включ- във Велико Търново, вземат участие
и вече 23 години организацията е ва основни теми, свързани с основ- представители на 36-те общини от
изразител на позицията на местните ните правомощия на местната власт, областите Велико Търново, Габровласти във всички процеси на пре- предизвикателствата в предстоящия во, Силистра, Русе и Разград, сред
говори, създаване на стратегически мандат, първите задачи, пред които които кметовете на община Тутракан
документи и в хода на разработване се изправят органите на местната д-р Димитър Стефанов, на община
на нормативни актове. Сдружението, власт и важността на ефективното Главиница – Неждет Джевдет и на
което обединява всички 265 общини взаимодействие между кмета и община Ситово – Сезгин Алиибрям.

дна река ни дели, но
общото европейско
наследство и историческо минало ни обединяват. Пресечните точки
между българските и румънски етнографски културни
ценности може да видите в
Изложбената зала на Исторически музей-Тутракан на
10 февруари от 13:30 часа в
мобилната изложба „Стари
народни носии“, с която
гостува Исторически музей-Кирнодж, Румъния.
По какво си приличаме и
по какво се различаваме,
какво ни обединява и кое ни
раздалечава с румънските
жители на отсрещното
дунавското селище - отго-

ворите ще
откриете
във временната
експозиция, представена
от Аурелиян Котобан, румънски изследовател и
краевед.
Изложбата може
да бъде
посетена
до 14 февруари, а
входът е
свободен.

Аурелиян Котобан (на
снимката) не за първи път
е в Тутракан, още повече
че е един от инициаторите
на побратимяването между
двете населени места.
В същия ден преди обяд,
гостът от Румъния ще бъде
сред участниците в празника на православния храм "Св.
Харалампий" в село Варненци, където литургията ще
бъде отслужена от Русенския митрополит Наум.

В ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Нова Черна:

Старт на инициативата
„Бъди активен!“ за учениците

Петото издание на конкурса
„България - моята Родина” предстои
Калина ГРЪНЧАРОВА
момента тече срокът за подаване на заявки за участие в
Областния конкурс-рецитал
„България - моята родина”, който е
посветен на Националния празник на
България и 142-та годишнина от Освобождението на страната от османско
владичество. Това е неговото пето
издание, а организатори са Община
Тутракан и Общинският център за
извънучилищни дейности в Тутракан
(ОЦИД).
Заявки в ОЦИД се приемат до 10
март, а самият конкурс ще се проведе
на 18 и 19 март в залата на Обреден дом.
Според регламента, в него се участва с индивидуални и групови изпълнения на произведения от български
автори.
В досегашните му издания, интересът е много голям - участват ученици
от училища от цяла Силистренска
област, в четири възрастови групи.
Освен ученици от 1-ви до 12-ти клас, в
конкурса участват и деца от 3-та и 4-та
група от детските градини.
Журито, което оценява изпълненията е съставено от актьори от Русенския
драматичен театър. За призовите
тройки организаторите са подготвили
награди, предвидени са и поощрения.
Областният конкурс-рецитал „България - моята родина” е част от Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби в Община Тутракан
за 2020 г.

В

В

Основно училище “Св.
Св. Кирил и Методий“ в с. Нова Черна
се проведе баскетболен
турнир, под надслов „Бъди
активен!“. Целта на инициативата бе да насърчи
физическата активност
на учениците и да повиши
усещането им за „принадлежност към училището“.
Спортният хъс и ентусиазмът на отборите, подкрепени от емоционална публика, превърнаха оспорваната
игра в празник за малки и
големи. Протекло изцяло в
духа на феърплея, състезанието мотивира желанието
на участниците от 3 до
8-ми клас да се включат и
занапред в подобни изяви.
По тази причина, училището планира превръщането
му в традиция, в която
ще се включат различни
дейности, видове спорт
и изненади, които ще го

превърнат в атрактивно за тялото си! Това е единственото място, на което
спортно събитие.
Какво друго ще стимулира можеш да живееш.“
активността у децата?
Момчил ЙОСИФОВ,
Може би призивът на Джим
преподавателят по
Рон, с който учителят им
физическо възпитание и
ги мотивира от първия час
спорт
по физкултура - „Погрижи се
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От редакционната поща:

Едно известие (Post factum)
от мястото на събитието

Н

а 21 януари т.г. по
най-тържествен начин беше честван
Денят на родилната помощ
в или Бабинден - стара българска традиция и обичай.
На този ден се посещават
докторите акушер-гинеколози, акушерките и останалият здравен персонал зает
с родилната помощ.
И тази година се спазиха
всички ритуали характерни
за целта. Родилният сектор на МБАЛ-Тутракан бе
посетен от подготвени
състави с приветствия от
селата Варненци, Шуменци
и Старо село. На докторите

Любомир Бойчев, Богомил
Бойчев, Деян Малчев, Павел
Ангелов и Николай Костадинов бе поднесено специално
внимание.
По същия начин бе уважен
и Медицинският център "Св.
Иван Рилски".
В пресата бе широко отразено събитието, придружено с достатъчно снимков
материал и суперлативи
за успехите на специалистите в родилната помощ
и възхвала за голямата за
голямата известност на
Медицински център "Св.
Иван Рилски". До тук, всичко
премина превъзходно, като
илюстрация и отражение.
Имам задължение като
дописник, да уважа неудовлетворението на ръководството на градската
пенсионерска организация
"Дунав" за това, че бе малко
изолирана от събитието
Бабинден. Аз бих казал, че в
случая е налице "самоизолиране". Ще се аргументирам.
В Общината няма орган,
който да "дирижира" събитието. Всичко е въпрос на
инициатива. Групите от
Варненци, Шуменци и Старо
село действаха по тяхна

Армията предлага работа
за войници и матроси
С

ъс своя заповед министърът на отбраната
обяви 38 вакантни
длъжности за войници в
Съвместното командване
на специалните операции в
гарнизон Пловдив.
Основните изисквания са
средно или по-високо образование по специалността,
за която кандидатстват.
Кандидатите трябва да са
годни за военна служба, неосъждани, на възраст до 28
години /41 години за освободени от кадрова военна
служба. Желаещите трябва
да покриват нормативите
за физическа годност, да са
психологично пригодни и да
нямат друго гражданство.

Срокът за подаване на
документите е 21.02.2020 г.
Министърът на отбраната обяви и 100 вакантни длъжности за матроси
във Военноморските сили.
Основните изисквания са
същите, като е добавено
условието да не са освобождавани от военна
служба поради наложено
дисциплинарно наказание
„уволнение”.
Срокът за подаване на
документите е 27.03.2020 г.
За допълнителна информация: Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257 или
в офисите за военен отчет
в общините.
“ТГ”

8 са останалите ветерани от
войните в област Силистра
рез 2020 г. в Силистренска област, а и в цялата
страна, предстоят събития свързани със 75-годишнината от края на Втората световна война: Дравска епопея, Ден
на победата и др. На всички тях
ще бъдат поканени и ветерани
от войните, които остават все
по-малко по волята на Съдбата.
В момента в областта адресат
на подобни покани могат да
бъдат 8 ветерани - Господин
Драганов Данев – 97 г., с.

П

Малък Преславец, Димитър
Великов Гърдев – 100-годишен
от гр. Силистра, Еню Радулов
Иванов – 97-годишен от гр.
Силистра, Христо Николов
Манджуков – 96-годишен от гр.
Силистра, Кънчо Тодоров Кънев
– 95-годишен от гр. Силистра,
Амелиян Атанасов Жиновеев
– 96-годишен от с. Айдемир,
Илия Николов Чакъров – 96-годишен от гр. Тутракан, Георги
Атанасов Пенчев – 96-годишен
“ТГ”
от с. Варненци.

програма. По същия начин
следваше да подходи и Пенсионерската организация.
Независимо от пропуска,
най-тържествено, по своя
инициатива, алтернативно,
празникът бе честван по
достойнство - на 21 януари
в прекрасния ресторант
"Рио" (бивша „Терма”) при
добър сценарий.
На организаторите - Надежда Торлакова, Иванка
Станева, Дачо и други –
хвала! Присъстваха над
150 жени, "баби", които в
продължение на 4-5 часа
се веселиха от душа. Под
ръководството на Иванка
Станева, медицинска сестра, бе инсценирано "раждане", което беше придружено с възгласи и одобрения
от залата. Вездесъщият
Дачо, облечен с расо на
поп, по-скоро приличащ на
Мефистофел, след израждането, тръгна с менче и
босилек да ръси всички в
залата.
Отбелязвам още едно
събитие. След родилната
сцена, инцидентно извън
сценария, се появи с приветствие Димитрина Рашева. Нейното слово повдигна

нивото тържеството на
степен над изразеното до
момента. От начало тази
инициатива, неочаквана,
придоби интерес, но се
възприе добре.
Музиката беше на ниво.
Валентин Георгиев, с вещина на диджей задоволи
всички вкусове.
Поздравителна програма
за присъстващите изнесоха възпитаниците на
танцовата школа. Всред
множеството жени-баби
се мержелееха 10-12 мъже,
между които бях и аз, поканен като член на Пенсионерския клуб.
След много веселие, игри
и приветствия, тържеството приключи без "инциденти". Персоналът на
заведението "Рио", начало
със симпатичната управителка Светлана, се справи
чудесно със своите поети
задължения.
До нови срещи, госпожи
и господа, с пожелания за
повече оптимизъм и повече
общуване, за да бъде животът по-лек и поносим.
От мястото на събитието,
Васил ТЪРПАНОВ

"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, 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

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 3 февруари 2020 г.
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ
***За всички работни места трудовите договори
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
на работа.
договорът е безсрочен.

От 1 до 3 май 2020 г.

Екскурзия до Белград
3 дни /2 Нощувки/
Програма
1-ви ден: Отпътуване на 01.05. /петък/ 06.00 ч. от
Тутракан – Русе към Белград. Пристигане в Белград.
Настаняване в хотела. Свободно време. Нощувка.
2-ри ден: Закуска. Панорамна обиколка с автобуса
с местен екскурзовод (минимум 1,5 ч): площад "Теразие"; Националното събрание (Скупщина); улица "Крал
Милан"; площад "Славия"; катедралният храм "Св.
Сава” - влиза се в храма; булевард "Крал Александър";
площад "Никола Пашич"; площада на Републиката,
улица "Княз Михайло" до крепостта "Калемегдан" –
пешеходна разходка в крепостта.
По желание разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав - при подходящи атмосферни условия. Свободно
време. По желание и предварителна заявка - вечеря
в традиционен сръбски ресторант на бохемската
улица "Скадарска”. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. 7:30 ч. отпътуване за България
по живописния път по протежение на Дунав към пролома Железни врата. Преминавайки 2 852 километра
през Европейския континент, река Дунав пресича
10 държави и навсякъде се плъзга спокойно покрай
плодородните си брегове. Единственото място,
където ясно може да се види мощта на реката е
проломът Железни врата - най-голямата речна клисура в Европа с хилядолетна история. Фотопауза при
водноелектрическа централа "Джердап" – първата
електроцентрала на река Дунав, открита през 1972
г. и оставаща и до днес една от най-големите в
Европа. Отпътуване за България през Румъния.
Пристигане късно през нощта.
ЦЕНА: 255 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания, пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 2 или 3* в Белград
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената НЕ включва:
- Вечеря в традиционен сръбски ресторант при
мин. 20 туристи - 45 лв.
- Разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав при минимум 20 туристи - 26.00 лв.
- Входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, посещавани по желание
Валутен курс: 1 евро = 118 ср. динара Часово
време: България 12:00 ч.; Сърбия 11:00 ч.
Необходими документи: Лична карта или международен паспорт с актуалност минимум 6 месеца
след датата на влизане в страната.
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0895 425453

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: office@air-bg.org
www.aip-bg.org

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
0866 60617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
0866 6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
0866 6 36 36 - Автогара Тутракан
0882 884 071 - Техн.ръководител ВиК-Тутракан

хоби

5.02.2020 г.

сМЯх

Забавна астрология

Водолей

СУДОКУ

- Господине... Тази банкноБаща проверява бележнита е фалшива!
ка на сина си:
- Напротив! Имитиращ про- Такааа, физика - 2....
дукт е както и сиренето ви!
Миме, чуваш ли, физика - 2!
- Такааа... математика - 2....
Блондинка решава да си Миме, чуваш ли, ма.... матекупи пистолет след като раз- матика - 2!
бира, че съпругът й изневе- Такааа.... пеене - 6... Мирява. Прибира се вкъщи и мооооо, чуваш ли, ма? Наренамира мъжът си в леглото дил двойки отгоре до долу, а
с красива червенокоса жена. на всичко отгоре пее...
Вади оръжието и го опира в
собствената си глава. Съпру"Мили Дядо Коледа, бях
гът скача от леглото молейки ти поръчала розово Бентли,
я да не се самоубива.
но ти не изпълни желанието
Истерично блондинката ми и ми донесе бяло...
отговоря:
С уважение: Памела Ан- Млъкни, бее... Ти си след- дерсън"...
ващия!
"Мила Памела Андерсън,
трябва да ми благодариш, че
В магазин за алкохол:
не изпълних желанието на бай
- Тук има ли пробна?
Кольо от Сеславци...
С уважение: Дядо Коледа"
Майка се кара на сина си:
- Каква снаха си довел - Наистина ли изчислявате
бащата прокурор, майката по-бързо от компютър?
съдия, братята полицаи. Не
- Да.
рода, ами направо мафия...
- Колко е 263.85:8?
- 12.
- Какво послушно детенце
- Ама, това не е вярно?
имате! На колко е?
- Но пък е бързо.
- На два шамара!
- Какво мислиш да следТъкмо са заредили краста- ваш, сине?
виците в BILLA, млада жена
- Искам да завърша висше
почва да избира, хваща една за гадател, тате...
голяма и замира за миг. Мъж- Я, ела за малко оттатък!
ки глас зад нея:
- Няма, щот ще ме биеш...
- Какво стана, спомнихте си
- Хм, гледай ти - май имаш
за някого ли?
дарба...

7

Работа
Дом за стари хора – Тутракан
търси да назначи медицински сестри.
За допълнителна информация:
0877902763

Тази зодия е славна и опасна –
всяка друга й е много ясна!
Гледат с присмех на света
сеира,
режат с думи, сякаш със
секира.
Надалече в бъдещото виждат!
Доста хора много им завиждат!
На приятелите те са верни
и спасяват ги от грижи черни.
Те са сякаш бюро за услуги,
ала не за себе си – за други...
Справят се с най-трудните проблеми,
в помощ са на малки и големи.
Всичко от сърце ви подаряват,
а за тях стотинка не оставят.
Много гении са тук събрани,
но за жалост – трудничко разбрани.
Най-големите реформи правят –
светлина на хората даряват!
В личния живот не са щастливи,
но добри са, честни, работливи.
Свободата е на първо място
и това добре да ви е ясно!
С Лъвовете лесно се спогаждат,
ако номера не им погаждат!

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

Търся квартира
Младо семейство търси квартира под
наем в Тутракан, без хазяи.
За допълнителна информация:
0885 215 678

таМ, краЙ реката...
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МЪЖЕ, ПОУЧЕТЕ СЕ!
(Истинска история)

Неустоимо кафе
и превъзходни кроасани

5.02.2020 г.

Ангел
НИКОЛОВ,
гр. Исперих

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

оята приятелка от Варна - Надя, живее във
висок жилищен блок.
Тя много обича животните.
След като е отгледала в къщи
куче и котка, сега отглежда
две малки птички. Пред жилищния блок си е харесала
красив котарак и се грижи за
него. Купува му храна, заделя
от къщи риби и меса, и носи
специално, за да го нахрани.
Нарича го Мушко! Той я обича
и не пропуска случай да се
погали в краката й като я види.
Но този случай я шокира!
Случай, с който прави сравнения за отношенията и между
хората.
Котаракът Мушко изчезнал
от десетина дни. Надя си
помислила, че не е жив и тъгувала за приятелчето си. Но
един ден го вижда - омършавял и мръсен под една кола
пред блока. Тя побързала да

М

го повика и да му даде от купените гранули. Той притичал
при хапките, с него дошла и
женската котка. Надя я прогонила. Котката се върнала,
но Мушко не искал да яде,
макар че бил много гладен,
отишъл при нея под колата.
Мрънкал, но стоял при котката. Тогава Надя се сетила
и му казала: „Да дойде и тя,
доведи я!”. Мушко я довел и
вече с удоволствие започнал
да се храни, като от време на
време поглеждал либето си
и мрънкал доволно. Когато
се нахранили, тръгнали и
двамата и се приютили пак
под колата.
Това трогнало душата на
Надя и от очите й потекли
сълзи от умиление! Това се
казва обич, това е кавалер!
Дано и при хората да е така,
а дано, но…
Анастасия ЯКОВА

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.

ИЗВОД
Който в облаците лети,
едва ли някога ще се приземи.
НАПОМНЯНЕ
Ако срещаш заслепени от слава
знай, че всеки от тях нещо получава.
МНЕНИЕ
Играе по правилата,
само когато получава своята заплата.
ПОЛИТИК
И този път нещо намаза,
като чужда идея каза.
БИТИЕ
Ако узнаеш това, което не знаеш
може и да се главозамаешл
УТОЧНЕНИЕ
Дръпнат ли ти завесата,
значи си свършил пиесата.
ТОЧНО И ЯСНО
Колкото повече в живота успеем
с много завистници ще живеем.

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за наградата Лодка, имат единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2020
г. 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

6 февруари - Цветелина ГЕОРГИЕВА, Зам.-кмет на
Община Тутракан
6 февруари - Траяна КАЛИНОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
7 февруари - Пламен ПЕТКОВ, Директор на ОУ "Иван
Вазов", с. Зафирово, община Главиница
8 февруари - Елена ИВАНОВА, Гл.експерт "Счетоводна

отчетност", Община Тутракан
11 февруари - Пламен МАРИНОВ, Гл.архитект, Община
Тутракан
11 февруари - Георги АЛЕКСАНДРОВ, Горски стражар,
ДГС-Тутракан
12 февруари - Тодор ТОДОРОВ, ТФ "Дунавска младост",
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