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Продължава работата по водния цикъл,
започва ремонт и асфалтиране на улици

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Кои проекти на Община Тутракан се реализират сега?
- На 5 май открихме строителната площадка на
големия проект, който се
финансира по Програмата
за развитие на селските
райони. Това е рехабилитацията на пътния участък
Шуменци-Варненци-Белица-Бреница, включително
и двата подхода към гр.
Тутракан. Проектът е на
стойност близо 6 милиона
лева.
Три жилищни сгради се
санират - блоковете „Пирин“ 1 и 2, както и бл.
„Росица“. Санирането им
приключва до края на този
месец.
Започнахме и работа и по
проект Съвместно добро-

волчество за по-безопасен
живот” финансиран от
Програма за трансгранично
сътрудничество INТERREG
V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ.
Ще бъде обособен Център
за обучаване на доброволци
от „Гражданска защита“ в
с.Белица. Даже в момента
наши служители, заедно
с екипа, който е спечелил
проекта за изграждане на
този Център, са на оглед в
с. Белица.
Имаме и два одобрени
проекта по ПУДООС - за
чиста околна среда - в с.
Нова Черна и за Многофункционалния център. Това са
малки проекти, но мисля, че
са наистина видими, защото в крайна сметка създаваме една достъпна среда
за децата и за младежите.
Да не забравя и проекта
на стр. 2

Община Главиница кандидатства
по проект Smart Rural 21
бщина Главиница е
една от 21-те български общини, които
внесоха своите предложения за включване в „Smart
Rular Project“, информира
кметът на общината Неждет Джевдет.
Проектът се изпълнява
от Е40, финансиран е от
ГД „Земеделие и развитие
на селските райони“ на

О

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница

Цена 0.70 лв.

Медицинска апаратура дари
Любен Драгнев на болницата

Калина ГРЪНЧАРОВА
Ново дарение получи МБАЛ - Тутракан. Тутраканският предприемач Любен Драгнев дари медицинска
апаратура - 4 монитора и 5 перфузора на стойност
12 500 лв.
Това не е първото дарение на Драгнев за болницата и за града. През годините той е помагал при
ремонтите на всички отделения на болницата плюс
апаратура, а също на църквите, за водомоторния
спорт и др. Даренията му надхвърлят 100 хил.лв.
на стр. 3

Приключи Ученическият конкурс
посветен на Втората световна война
Организаторът на конкурса - общинският съветник
Кристиян Калчев, награди победителите

на стр. 2

Подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми
Т

Калина ГРЪНЧАРОВА
ри са семейни двойки
от Тутракан, които
са подали заявления,
придружени с изискуемите
документи, за финансово
подпомагане при лечението
на репродуктивни проблеми.
Комисията, която работи
по Правилника свързан с
това, ги разгледа на заседание проведено на 11 май.
Тя се оглавява от зам.-кмета по хуманитарните дейности Дарина Иванова, а в
нея влизат още управителя
на стр. 2

на стр. 5
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Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан:

НОВИНИ
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА БЮДЖЕТА В СИТОВО
На 15 май т.г. ще се проведе публично обсъждане на
отчета за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.12.2019. Началото на
обсъждането е от 14:00 ч.
572 СА ПОД КАРАНТИНА В СИЛИСТРЕНСКО
В област Силистра в 14-дневна домашна карантина
към 11 май са 572 лица, съобщават от РЗИ Силистра.
Инспекторите от дирекция НЗБ осъществяват наблюдение над карантинираните без личен лекар и контактните на заразени с COVID-19. Хоспитализираните в
МБАЛ-Силистра вече са само са четирима (за лечение в
ОАИЛ остана един болен, след като с остра дихателна
и сърдечна недостатъчност на 10 май почина другият,
настанен в отделението, а заболелите в Инфекциозно
отделение са останалите трима).
ДО 15 ОКТОМВРИ Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА
ДОКУМЕНТИ ЗА ПОМОЩИТЕ ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ
Еднократната помощ за ученици, записани в първи
клас през учебната 2020/2021 г., ще бъде 250 лв. реши
правителството. С тази помощ се очаква да бъдат подкрепени около 43 800 деца в страната. В Силистренско
за пръв път училищния праг тази година ще прекрачат
800 деца, прогнозират от Регионалното управление по
образование.
Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона
за семейни помощи за деца. Право да я получат имат
семейства, чиито деца са записани в първи клас в
държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие за получаването на средствата е
средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.
Помощта се отпуска без доходен тест за деца с
трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца,
настанени в семейства на роднини и близки и приемни
семейства по реда на Закона за закрила на детето.
Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта за следващата учебна година е до
15 октомври 2020 г.
ВТОРО ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ
В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

От 11 май започна второто пръскане срещу кърлежи и бълхи на всички зелени площи от територията
на община Главиница. Обxвaнaти бяха всички пapкoвe,
плoщaди, дeтcки гpaдини, cтaдиoни, зoни зa cпopтни и
кyлтypни мepoпpиятия. Препаратите, с които се третира, са безвредни за хора и животни, но въпреки това,
е препоръчително да не се навлиза в зелените площи
поне 24 часа след тяхното обработване.
КРИМИНАЛЕ
Лек автомобил „Фолксваген“ е изгорял в село Звенимир.
На сигнала за произшествието, получен на 5 май в 00:03
часа, се отзовал екип на Противопожарен участък - Главиница и загасил пожара, преди да обхване сграда в съседство.
Причината, довела до запалването, се изяснява.
Незаконно притежавана ловна пушка, собственост на
70-годишен от село Черногор, е иззета от полицията. Проверката е извършена на 5 май. Образувано е досъдебно
производство.
Без книжка и в едногодишния срок от наказването му по
административен ред за същото провинение 32-годишен
управлявал лек автомобил „Фиат“. Той бил засечен от
полицейски служители на 6 май в Главиница. По случая е
образувано досъдебно производство.
24-годишен е установен да шофира след употреба на
алкохол. На 10 май в село Сокол той управлявал лек автомобил „Тойота“ и бил спрян за проверка от пътни полицаи. С
дрегер били отчетени 1.57 промила алкохолно съдържание
в издишания от него въздух. Той е отказал да даде кръвна
проба и е бил задържан за срок до 24 часа. Срещу него е
започнато бързо производство.
За шофиране след употреба на алкохол бързо производство е образувано и срещу 55-годишен. Той бил засечен на
9 май около 23:45 часа да шофира лек автомобил „Тойота“
в село Калугерене. При тестване с дрегер били отчетени
1.39 промила алкохолно съдържание в издишания от него
въздух. Водачът не е дал кръвна проба и е бил задържан за
срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
Фургон, пригоден за мобилна сушилня, е изгорял при
пожар, възникнал на 11 май около 02:40 часа по ул. „Ана
Вентура“ в Тутракан. Унищожени са и намиращият се във
фургона изсушен мурсалски чай и един сеносъбирач. Екип
на РСПБЗН в града е погасил пожара, преди да обхване в
стопански навес и дърва за огрев в съседство.

Продължава работата по водния цикъл,
започва ремонт и асфалтиране на улици
от стр. 1
за Дълбокия път - той е за
укрепване на свлачищен район ведно с инфраструктура, включително и подземна
инфраструктура. Проектът
е на стойност 1,2 млн. лв. и
се финансира по ПМС.
От днес започва асфалтирането на различни участъци в гр. Тутракан, за 100
000 лв. е тази рехабилитация, след това продължаваме в селата - за 50 000 лв.
Четири са одобрените
проекти през Местната
инициативна група „Тутракан – Сливо поле”. Вече
сме подписали договорите с
трима бенефициенти, така
че мога да кажа, че нещата
и там се движат добре.

Подготвяме проект и за
парк „Христо Ботев“. В момента се изработва проект
за рехабилитация на улици
в с. Цар Самуил и в с. Търновци на стойност 300 000
лв., което също предстои...
- Докъде стигна изпълнението на проекта,
който обичайно наричаме
„Воден цикъл”?
- Да, в момента се изпълнява този много голям инвестиционен проект
за изграждане на градска
Пречиствателна станция
за отпадъчни води и доизграждане на канализационната мрежа в гр.Тутракан”.
Безвъзмездната финансова помощ от Европейския
съюз е на стойност 19 274
145,60 лв. от Кохезионния

фонд, 3 401 319,81 лв. - националното съфинансиране
от държавния бюджет на
РБългария и 9 672 528,39 лв.
- собствен принос. Срокът
за изпълнение на проекта е
35 месеца.
На 4 април 2018 г. подписах договора с Министерство на околната среда и
водите. На 26 септември
2019 г. бе направена първата копка в местността
„Баша”.
Освен Пречиствателната станция, по проекта са
предвидени 4927 метра рехабилитирана водопроводна
мрежа, 261 бр. рехабилитирани сградни водопроводни
отклонения, 2242 метра
ще е новопостроената канализационна мрежа, 4 528

метра ще е рехабилитираната канализационна мрежа
със 60 бр.нови сградни канализационни отклонения и
176 - рехабилитирани и др.
- Има ли проекти, за
които чакате решение/
одобрение?
- Да, имаме входирани
проекти за улично осветление в гр. Тутракан на
стойност 300 000 евро към Норвежката програма,
както и три групи проекти
(като всяка група е на
стойност от 1,5 млн. лв.)
за енергийна ефективност
на публични сгради, включително и на частни сгради
- това са жилищни блокове. Ако проектите бъдат
одобрени, тези сгради ще
бъдат санирани.

Община Главиница кандидатства
по проект Smart Rural 21
от стр. 1 единствено село Зафирово
отговаря на критериите на
Европейската комисия и е обявения прием - конкретинасочен към избор на 17 зира Джевдет. -Представеселища на територията на ната от нас визия за smart
Европейския съюз, които ще развитие е за преодоляване
получат техническа подкре- на последиците от обезлюпа за развитието на „Smart дяване, като се използват
Villages“ („Интелигенти преимуществата на населища“).
шата територия - чиста
„След проведен анализ на природа, плодородна земя
населените места в общи- и климат, и съвременните
на Главиница се оказа, че технологии.

Решението е цифровизация на земеделието, което
ще бъде основният двигател. Цифровизацията на
земеделието ще даде възможност за производство
на качествена селскостопанска продукция и насърчаване на късите вериги
за доставки, т.е. директно
предлагане на местната
продукция. Това ще добави
стойност към живота на

местното население.
Най-важното е с въвеждането на цифрови технологии в земеделието да
създадем среда младите
хора да останат тук, да
мотивираме други да се
върнат и всички те да
допринесат с дигиталните си умения. Младите са
носители на потенциала за
цифрово земеделие”.
“ТГ”

Подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми
от стр. 1 лага само на двойки, които
на общинската болница д-р имат медицински доказани
Богомил Бойчев, общински- репродуктивни проблеми,
те съветници д-р Ирена живеят заедно и постоянно
Бонева и Дафина Касабова и на територията на община
координаторът за гр. Тут- Тутракан и не дължат
ракан на Фондация „Искам местни данъци и такси.
Тутракан е една от оббебе” Мария Дичева.
Протокол с предложение щините, които работят
да бъдат подпомогнати много добре с фондация
тези двойки ще бъде пред- „Искам бебе” - още от 30
ставен на кмета на общи- октомври 2014 г., когато
ната, а той от своя страна беше приет Правилника
ще внесе докладна записка за финансово подпомагане
до Общинския съвет за на изследвания и процедури, свързани с лечение на
крайното решение.
Финансова помощ се по- репродуктивни проблеми
на семейства и двойки от

общината. Тогава, на сесията на Общинския съвет
присъства Вера Вулджева,
член на Управителния съвет на фондацията.
Каузата „Искам бебе“
прозвуча силно и отчетливо и по време на Джулай
Морнинг в Тутракан през
2017 година. Тогава Фондацията избра да отпразнува
10-годишнината си в нашия
град. Рок звезди и музиканти от страната и чужбина
пяха в подкрепа на каузата
за повече деца в България.
Историята сочи, че вече
6-та година Общината

отделя по 10 хил.лв. В зависимост от изследванията
и налагащото се лечение,
средствата, които се отпускат на двойките са в
различен размер.
Досега от тези средства
са се възползвали 5 семейни двойки. Радостен факт
е, че координаторът на
фондация „Искам бебе” за
Тутракан - Мария Дичева,
е сред тях. Тя вече има
близнаци.
През годините, някои от
двойките са подпомагани
повече от един път.

Фонд „Земеделие“ ще кредитира одобрени проекти по Пчеларската програма
а поредна година кандидатите с одобрени проекти по
Националната програма по
пчеларство (НПП) могат да кандидатстват за кредити, отпуснати пряко от
ДФ „Земеделие“. Със свое решение
Управителният съвет на ДФЗ утвърди
условията, при които бенефициерите по
НПП 2020-2022 г. ще имат възможност

З

да реализират проектите си чрез кредит.
Възможността за кредитиране ще
позволи на пчеларите да получат
предварително финансов ресурс за
реализиране на одобрените им проекти
по мерки А, Б, В и Д от Програмата – за
закупуване на нови кошери, отводки,
пчелни майки, ветеринарно-медицински
препарати, както и за закупуване на пче-

ларско оборудване и прикачен инвентар
за подвижно пчеларство.
Схемата допринася за значително
увеличение в усвояването на средствата
по НПП. Максималният размер на отпусканите средства е до 95% от размера на
полагащата се безвъзмездна финансова
помощ. За първи път през настоящата
година отпада еднократната такса за

обработка и управление, която беше
0,5 % от размера на кредита. Погасяването на заема се осъществява чрез
прихващане на полагащата се субсидия
по Програмата.
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ преутвърди годишна лихва в
размер на 3% за отпусканите пряко от
Фонда кредити за 2020 г.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 11 май 2020 г.
6 общи работници, няма изисквания за заемане
3 лекари, висше образование -„Медицина”, ЦСПМ
1 счетоводител, висше образование - специалност
***За всички работни места трудовите догово“Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години ри са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
професионален опит
договорът е безсрочен.
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„Топъл обяд у дома в условията на Медицинска апаратура дари
извънредна ситуация“ осигуряват в Любен Драгнев на болницата
общините Главиница и Ситово
Д
„Според мен, човек има
нужда да дарява - сподели
Любен Драгнев. - В такива времена трябва да се помага”.
„Тази апаратура е изключително необходима, тя
е А-Б на реанимацията. Използвам случая отново
да благодаря на г-н Драгнев за оказаната помощ и
съдействие. Дарението ще ни бъде полезно не само
в контекста на пандемията от коронавирус, а и за
в бъдеще - за наблюдение на пациентите и подобряване качеството на медицинските услуги в нашата
болница” - каза управителят на МБАЛ Тутракан д-р
Богомил Бойчев.
Д-р Богомил Бойчев информира, че няма заболели от
COVID-19 на територията на двете общини - Тутракан и Главиница, които обслужва болницата.
На 5 май във Вътрешно отделение е приета 87-годишна пациентка от с. Осен с двустранна пневмония,
придружаващи заболявания и много увредено общо
състояние, която по-късно е починала. Тестовете й
- бърз и ПСР, са отрицателни за коронавирус.
Няма други пациенти с двустранна пневмония, които
да будят някакво съмнение за COVID-19. Болницата
работи нормално, макар и с намален капацитет.
от стр. 1

Ситово

Главиница
първия работен ден
на месец май Община
Главиница стартира
изпълнението на проект „Целево подпомагане с топъл
обяд в община Главиница“.
Той е финансиран от националния бюджет, чрез Агенция
за социално подпомагане София и е част от програма
"Целево подпомагане с топъл
обяд до дома в условията на
извънредна ситуация 2020".
Од о б р е н от о п р о е к т н о
предложение и подписаният
договор за финансиране
осигуряват топъл обяд на 170
лица, които в рамките на 33
работни дни - до 19 юни 2020
г., ще бъдат подпомагани с
безплатна храна.
Потребителите на услугата
са в следните целеви групи:
лица с ниски доходи, под
линията на бедност, определена за страната, за времето,
в което са поставени под
задължителна карантина;
уязвими лица, в това число

В

оговор за реализация
на проект „Топъл обяд
у дома в условията на
извънредна ситуация - 2020 г.“
подписа кметът на Община Ситово Сезгин Алииблям с Агенция за
социално подпомагане. Целта е
да се намали броят на живеещите в бедност хора чрез приготвяне и доставка на топъл обяд до
дома. Проектът е в подкрепа на
най-уязвимите граждани, които
поради бедност, продължителна
социална изолация и условията
и възрастни над 65 години, на извънредна ситуация, заради
без доходи или с доход под ограничаване разпространениелинията на бедност, определена за страната, които
живеят сами и нямат близки,
които да се грижат за тях и в
условията на извънредното
положение, обявено за страната не са в състояние да си
осигурят прехраната; лица,
които поради възрастта си,
поради трайно увреждане
или в резултат от заболяване
не могат да се самообслужват и не могат да осигурят
сами или с помощта на близките си своите ежедневни
потребности от храна.
Дейностите по проекта
се изпълняват от Домашен то на COVID-19, са в затруднение
социален патронаж - Глави- да осигурят прехраната си.
От 4 май т.г. стартираха дейница. Храната се приготвя
в кухнята и се доставя до ности на целевата програма по
домовете на потребителите която Община Ситово предоставсеки работен ден в опаковки вя хранителна помощ на крайно
за еднократна употреба, с ог- нуждаещи се лица.
Екипът на Социалното предлед на тяхната безопасност.
Топлият обяд включва приятие за обществено хранене
супа, основно ястие, хляб ”Независим живот”, подкрепен от
и поне веднъж седмично - допълнителен персонал от други
общински социални и здравни
десерт.

услуги приготвя и доставя до
домовете топъл обяд - супа,
основно ястие, хляб и веднъж
седмично десерт, на 170 лица от
община Ситово - за с.Ситово и
съставните населени места.
Предприятието има капацитет
и подходящ персонал отговарящ
на изискванията на Закона за
храните, в приготвянето на храна
за целевата група, като отговаря
на всички европейски хигиенни
норми за хранене на възрастни
хора и лица с увреждания.
Направените реконструкции
през 2019 г. по проект на Община Ситово, финансиран от Фонд

„Социална закрила”, беше преоборудвана кухнята и освежена
трапезарията на Социалното
предприятие, в която се хранят
служители, експерти, гости, жители на община Ситово.
В кухненския блок на предприятието имат възможност
да обслужат над 300 потребители с качествено приготвена храна.

Продължение на кампанията за чисти
кръвоносни съдове в „Медика“
глед и консултация
при специалистите по
кардиология и съдова
хирургия.
Записването се извършва предварително на регистратура-

та на УМБАЛ „Медика
Русе” с адрес гр. Русе,
ж.к. „Здравец-Изток“,
ул. „Рига“ №35 или на
тел. 0876 830 230 ; 082
830 230.
“ТГ”

Възобновени са част
от автобусните линии
оради големия
интерес и въведените временни ограничения, след
стартирането на
кампанията за профилактика на исхемичната болест на
сърцето и периферната съдова болест
в УМБАЛ „МЕДИКА
РУСЕ” и кардиологична болница „МЕДИКА
КОР, от лечебните
заведения определят
две нови дати през
месец май.
Прегледите ще се

П

осъществят безплатно в диагностичноконсултативния блок
в сградата на болница „Медика Русе” на
16.05.2020 г. /събота/
и 23.05.2020 г. /събота/ от 10:00 ч.
до
14:00 ч. Пациенти с
оплаквания от гръден
дискомфорт и/или болки в долните крайници
при физически усилия и
в покой, както и тези
с вече преживени сърдечни и/или периферни
интервенции, могат
да се запишат за пре-

т 11 май (понеделник) т.г. се възобновяват част
от автобусните линии, информираха от Автогара
Тутракан.
От Русе за Силистра през Тутракан ще пътуват автобуси в 7:30 ч., 10:30 ч., 12:30 ч. и 17:00 ч.
От Силистра за Русе през Тутракан - 6:30 ч., 11:30 ч.,
13:30 ч. и 15:30 ч.
Автобусът по линията Тутракан - Варна през Силистра
тръгва в 7:15 ч.
За София засега ще пътува автобус на „Биомет” - в
01:00 ч. на 12 май.
От 11 май автобусите по вътрешнообщинските линии
ще пътуват както следва:
№21 - 6:30 ч., 11:30 ч. и 17:30 ч.
№22 - 6:30 ч., 12:00 ч. и 17:30 ч.
Допълнителна информация може да се получи на
тел.0866 36 36 и 0879 558 533
Това са начални часове от Автогара Русе и Автогара
Силистра. Само софийският и за Варна са с час от Автогара Тутракан.

О

Проекти за социални
услуги се реализират
в община Ситово
В

община Ситово се
работи по проект
"Патронажна грижа", Компонент 3, информира кметът Сезгин
Алиибрям. Вече са назначени на длъжност „Социален асистент“ 15 лица,
които ще предоставят
услуги на територията
на общината в изпълнението на Процедура
„Патронажна грижа за
възрастни хора и лица
с увреждания - Компонент 3“, финансирана по
Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020.
Към настоящият момент, услугите ще бъдат предоставени на
над 60 лица, попадащи в
целевата група, които
живеят в с. Ситово,
с. Искра, с.Добротица,
с. Босна, с. Любен и с.
Гарван.
Проектът, както и
интегрираната медико-социална грижа по
Компонент 2, обхваща
всички съставни населени места на общината.
Назначените социални
асистенти ще извършват услуги свързани
с доставка на храна,
хранителни продукти и
продукти от първа необходимост, включително
лекарства, заплащане
на битови сметки (със
средства на потребителите), заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
Социалните асистенти ще извършват дейността си на 4-часов работен ден, в работните
дни от седмицата.
На официалната интернет страница на
Община Ситово е публикувана обява за набиране
на кандидати за заемане
на длъжност „социален
асистент“. Кандидатите, отговарящи на усло-

вията, ще бъдат вписани
в обособен регистър и
ще бъдат назначавани
поетапно, според обема
и натовареността на
подадените от потребителите заявки.
Срокът на проектните
дейности е до 31 декември.
Лицата, които попадат в обхвата на целевите групи по проекта
и имат необходимост
от предоставяните по
процедурата услуги, могат да заявят своето
желание и да получат допълнителна информация
на телефон 0887873685 "Звено за почасова грижа
по домовете.”
Дейностите по процедурата са насочени
към възрастни хора над
65 г. с ограничения или
невъзможност за самообслужване, към хора с
увреждания и техните
семейства, хора, които
са поставени под карантина от здравните
власти и за които има
социална необходимост
от почасови услуги, самотни родители с дете/
деца до 12 г., които са
в невъзможност да оставят децата си сами.
По Компонент 2 Община Ситово предоставя
медицинска грижа, психологическа подкрепа,
рехабилитатор и социална подкрепа на други
63 потребители. Общината е работодател и
на домашни помощници
по Национална програма, както и на лични
асистенти по Закона за
личната помощ.
Всички дейности се
координират от изграденото и добре оборудвано
Звено за почасова грижа. Екипът е от млади
образовани, мотивирани
млади хора.
“ТГ”

регион
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поетично 9 май - Ден на победата, Ден на Европа
Анка
КОЗАРЕВА,
гр. Тутракан

Хора, бдете!
Летят годините! Паметта остава
и с ехо от войната ранява.
Забрава народите да не знаят,
героите свои да величаят...
Пандемия вирусна света обхвана.
Властва страхът! Смут голям настана...
Ала на 9 май, светла дата 75 години от края на войната,
харковчани с маски на лицата,
окичиха на пролетта с цветята
Мемориала на вечната слава.
Отдадоха почит, както подобава.
В лесопарка с поклон до земята,
пред паметника с майката свята,
проклинат млади и стари войната,
кълнат се да бранят страната.
А тя ги гледа със страдащо лице,
с каменна снага и туптящо сърце,
застинала в скръбно мълчание
и очи - пълни с отчаяние.
Родината - Майка неспирно тъжи...
Мисълта и постоянно кръжи
и търси с поглед в далечината
незавърналите се от войната.
Свидните си непрежалими чеда,
попаднали в смъртоносна беда,
безмилостно от немците избити,
безследно изчезнали, неоткрити...
Тежат от мъка майчините ресници
за граждани мирни, пленени войници.
Сърцето и тупти сред тишината,
тревожно се разнася из гората,
която тайна зловеща е скрила
и земята своя с кръв е напоила...
Мълчи гората за избити в нощи безлунни
хиляди жертви от нацисти безумни...
А нозете майчини озарява,
с пламък ален я гали, осветява,
вечният огън и не нанася вреди.
Гори и с искри слова мъдри реди:
"Хора, бдете и пазете Земята!
Помнете борците за свободата!
Нека винаги да има траен мир!
Надлъж и шир в нашия скъп всемир!"
Все още чувам инфарктното туптене от сърцето на Родината-Майка от Мемориала на славата в Харков...
Написах с преклонение към загиналите в жестоката
война... Аз - Анка Козарева.
10.05.2020 г.

Калина ГРЪНЧАРОВА
поднасяне на венци и
цветя пред паметника на загиналите във
войните в градския парк
"Христо Ботев" в Тутракан
бе отбелязан тазгодишният 9 май - Ден на победата
и Ден на Европа.

С

За събитията от преди
75 години припомни зам.директорът на Историческия музей - Екатерина
Николова.
Под звуците на химна на
Европейския съюз - "Ода на
радостта", венци поднесоха
кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефа-

нов и зам.-кметът Дарина
Иванова, председателят
на ОбС-Тутракан Нехат
Кантаров, Исторически
музей, БСП.
113 са загиналите във
Втората световна война от Тутраканска околия, от ветераните само
един е жив - Георги Пенчев

Атанасов от с. Варненци.
Той бе посетен в дома му
от общински служители
и кметския наместник на
селото Снежана Николова,
които му поднесоха Поздравителен адрес от кмета на
Община Тутракан, цветя и
хранителни продукти.

Памет за храбростта на героите

о повод 6 май - Ден
на храбростта и
Празник на Българската армия, в Мемориал

"Военно гробище-1916 г."
край село Шуменци бяха
поднесени венци и цветя
от Община Тутракан, Об-

тър Стефанов, неговият
заместник Дарина Иванова, председателят на
Общинския съвет Нехат
Кантаров и историци от
музея се поклониха пред
обелиска, на който на
четири езика - български,
румънски, немски и арабски е написано: „Чест и
слава на тия, които са
знаили да мрат геройски
за техното отечество”.
Заради извънредното
положение в страната
и с цел предпазване от
COVID-19, тази година в
Мемориалния комплекс не
се проведе тържеството, на което присъстващите се прекланят
пред паметта на нашите
предци, отдали живота
си, но защитили правото
на българския народ за
щински съвет-Тутракан и национално самоопреИсторически музей.
деление, обединение и
Кметът на крайдунав- развитие.
“ТГ”
ската община д-р Дими-

П
В село Добротица отбелязаха 9 май Храмов празник на църквата
П
„Св.Св.Кирил и Методий”
Н

о повод 9 май - Ден на
победата, в който отбелязваме 75 години от края
на Втората световна война, а също
и Ден на Европа - посветен на
мира, единството и обединението
на стария континент, жители от
село Добротица отдадоха почит
пред Паметника на загиналите във
войните и участвалите във Втората
световна война бойци-добротичани, с поднасяне на венци и цветя.
При спазване на противоепидемичните мерки, кметът на селото
Искра Георгиева, заедно с общинските служители от екипа й - Сема
Наим, Елка Кулева, Светла Стоянова и Пламен Петков, поднасяйки
венец, изразиха своето уважение
към безсмъртния и велик пример
завещан на следващите поколения.
В индивидуален порядък венец и
цветя поднесоха Галина Йорданова - председател на Читалищното
настоятелство, от името на читалищните членове на НЧ „Йордан
Йовков-1899 г.“ от с. Добротица,
както и жители на селото. “
ТГ”

а 11 май българската православна
църква отбелязва
денят на светите братя
Кирил и Методий. Храмов
празник отбеляза и православната църква „Св.
Св.Кирил и Методий” в
ситовското село Добротица.
Водосвет отслужиха
свещеници от Доростолска епархия - отец
Георги от Добротица, отец Спиридон от
гр.Дулово, отец Роман
от с.Окорш, и отец Веселин от с.Жегларци и
отец Кольо от с.Нова
Камена.
Празникът завърши с
курбан за здраве осигурен от Църковното
настоятелство.
“ТГ”

общество

14-20.05.2020 г.

Приключи Ученическият конкурс
посветен на Втората световна война
Организаторът на конкурса - общинският съветник
Кристиян Калчев, награди победителите
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщинският съветник
Кристиян Калчев организира ученически
конкурс на тема
„Участници във Втората
световна война от моето

О

зентации".
Пред паметника на загиналите във войните в градския парк "Христо Ботев" в
Тутракан - на 11 май, бяха
отчетени резултатите от
конкурса в присъствието
на учениците-участници,
техните родители и консултанти.
Кристиян Калчев поздра-

провокира интересът на
младите хора към историята, да се даде възможност
на учащите се чрез изследователска дейност да
представят своята гледна
точка за значимостта на

Виктор Тодоров - първи в своята възрастова група
в категория "Презентация"

Първо място за Имилияна Йорданова за презентация

Лидия Тотева е първа в категорията за съчинения

родно място“ посветен на
75-тата годишнината от
победата над фашизма.
Целта на конкурса е да се

местните личности за
победата във Втората световна война, а също така
да се възпитават младите
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хора в дух на патриотизъм, формиране на родова
памет и приобщаване към
българските исторически
традиции.
20 ученици от СУ „Христо
Ботев” в две възрастови
групи участваха в него.
Те представиха своите
конкурсни материали в две
категории - "Интерпретативно съчинение" и "Пре-

ви всички и благодари за
участието. Победителите
получиха парични награди
и Поздравителни адреси
от Генералния консул на
руското консулство в Русе
- Андрей Громов, от организатора на събитието
Кристиян Калчев и председателя на журито оценило
творбите - доц. д-р Тошо
Спиридонов, Директор на

Център за дигитализация
на културно наследство на
Черноморския басейн.
В категория „Презентация”, първа възрастова
група - 5-7 клас, на първо
място е Виктор Тодоров,
следван от Кристиян Тодоров и Димитър Димитров.
Във втора възрастова
група - 8-12 клас, класацията води Имилияна Йорданова, втора е Едже Хюсеин, а
трети - Ростислав Митев.
Специална награда за
презентация е за Елбруст
Обретенов.
Лидия Тотева е победител
в категория „Интерпретативни съчинения“. На второ
място е класирано съчинението на Анна Василева,
а на трето - на Кристина

Ангелова. Поощрителната
награда в тази категория
е за Радостина Бъчварова.
Специалната награда в
конкурса е екскурзия до
столицата на Германия Берлин, включваща обиколка
на военните паметници,
посветени на Втората световна война. С нея са отличени учителите Маргарита
Димитрова и Радка Трифонова, както и носителят
на специалната награда
за презентация - Елбруст
Обретенов.
В края на церемонията
по награждаването всички
поднесох цветя пред паметника.
Бел.ред.: Съчинението
на Лидия Тотева публикуваме на стр.6.

общество
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„Участници във Втората световна
война от моето родно място“
Г

одината е 1940. Време
съдбовно за цялото човечество. Житейската съдба прелива от кръв
и болка, писъци и страхове,
сражения и решения, колебания и убеждения. Голяма
маса хора, било то принудително или доброволно, се
включват в най-жестоката
и опустошителна война,
случвала се някога. Война,
породена от идея за имперско господство. Тя води до
радикално преобръщане на
мирогледа, ценностите и
живота на всички, приближили се и най-малко до това
злочесто събитие.
Годината е 1945. Земята
е напоена от червеното
мастило, което някога в
някого е текло. Над 60
милиона души от цялото
човечество са избити –
виновни и невинни. Всичко,
градено до тогава, рухва.
Настъпва световен крах,
който е потресаващ. Всички сфери от живота малко
или много биват засегнати.
Милиони са обезчестените
и обезличените души, но и
десетки хиляди са тези, които геройски се сражават
на сивия окървавен фронт

срещу „Новия ред“.
Тук е и България, присъединила се във Втората световна война на 01.03.1941 г.
към фашистките сили. Но
нацистка Германия започва
да налага своя кървав терор над европейските страни. Всичко това поражда
съпротивителни движения
от страна на поробените
държави, подпомогнати и
от България. Създават се
антифашистки коалиции
между жертвите на безпощадния убиец, а в България
– Отечествен фронт и
партизански движения.
Родината дава своя принос за победата над фашизма след извършения
преврат на 09.09.1944 г.,
след който на власт идват
комунистите. Българският
народ трябва да подпомага
съветската армия в борбата. Във войната участват
и много български войници,
които се сражават мъжествено и безстрашно.
Сред множеството аскери се отличава един
полк – наричан „Железният
полк“, заради ловкостта,
единността, сърцатостта, дръзновения дух, който

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

О Б Я В А
ЗК „Изгрев-92”, с. Белица ОБЯВЯВА, че на 06 ЮНИ
2020 г. /събота/ от 10:00 часа, в салона на читалище
„Христо Ботев”, с. Белица, общ. Тутракан ще се
проведе ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на кооперацията при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет на УС за производствената дейност на
ЗК “Изгрев-92”, с. Белица за стопанската 2018/2019
година.
Докладва: Председателят на ЗК
2. Отчет за финансово-икономическото състояние
на ЗК “Изгрев-92” за отчетната 2019 година.
Докладва: Гл. счетоводител на ЗК
3. Одиторски доклад за 2019 г.
Докладва: Исуф Исмаилов - експерт-счетоводител
4. Отчет на КС при ЗК „Изгрев-92”, с. Белица за
периода 2018/2019 г.
Докладва: Председателят на КС
5. Разпределение на печалбата за отчетната
2019 г.
Докладва: Председателят на ЗК
6. Утвърждаване решенията на УС.
Докладва: Председателят на ЗК
7. Избор на регистриран одитор.
Докладва: Председателят на събранието
8. Актуализация на Правилника за организация и
заплащане на труда в ЗК, чл. 14 от Правилника.
Докладва: Стефка Георгиева Банова
10. Вземане на решение за закупуване, замяна и
продажба на земя, и бракуване на ДМА, собственост
на ЗК „Изгрев-92”.
Докладва: Председателят на събранието
Поканата е утвърдена на заседание на УС от
11.05.2020 година.
Събранието ще се проведе в намален състав при
спазване на всички мерки за сигурност свързани с
опасността от коронавируса. На присъстващите ще
се раздават предпазни маски и ръкавици.

имат, показват и доказват
във Войната. Този е така
всички ни познат 31-силистренски полк. За него
командира на 64 корпус
генерал-майор Иван Кондратиевич Кравцов заявява: „31
полк – това е моят полк“.
В него героични подвизи
извършват и бойци от Тутракан – градът на бойната
слава. Десетки са тутраканците, чиито заслуги
са отбелязани с ордени за
храброст. Едни от тях са:
фелдфебелът Пеньо Илиев,
Васил Порожанов, Петър
Панчев, Петър Илинколов,
ефрейторът Стоян Георгиев. Но и стотици хиляди са
тези, които дават живота
си на фронта и прославят
крайдунавския Град.
Най-силно ме докосна
историята на не по-малко
храбрия мой съселянин –
староселецът Георги Атанасов Баболиев, участник в
славния 31-ви Силистренски
полк. За преживяванията
във войната разказва неговата дъщеря.
Роден е на 17.11.1917
г. На 24-годишна възраст
го мобилизират, защото
има незапълнени ешалони.

След като се качват на
влаковете, потеглят за
Унгария, като преминават
през Хърватско. Когато
стигат до даденото място,
за да заемат позициите си,
руснаците се установяват
на фронта на десния фланг
към Балатон, на левия – сърбите, а 31-ят силистренски
полк – средният. Достигат до Кодъркут. Правят
окопи и се сражават, в
продължение на 10 дена (1
януари-10 март 1945 г.),
с цената на всичко срещу врага. Мобилизираната
войска достига самите
руснаци. След като нашите
войници усещат, че немците им подготвят атака,
изненадващо ги нападат.
Няколко дена безспирно се
бият. Настъпва и труден
момент, когато запасите
им от храна свършват и
три дни гладуват. Нощем
над главите им се чуват
изстрели от ракети. Денем
– се готвят за нападение.
Сърцата им учестено туптят, изпълнени с омраза и
ненавист към многохилядния враг, но и с жажда за победа. В студ, буря, мараня,
те не се спират! О, колко

14-20.05.2020 г.
голямо и страховито звучи
това! Изглежда, че точно
в такива моменти българските воини набират сили
и стремително се впускат
в бойното дело.
След тежки дни на неуморни битки, 4 март се
оказва не по различен, когато обстрелването на
немската артилерия започва отново. Задава се една
ожесточена, отнасяща със
себе си много жертви кръвопролитна битка. Третата немска верига къса
обръча, в който се намират
Георги Баболиев и неговите
бойни другари. Той е картерач, но патроните му
свършват, а помощникът
му загива, затова остава
без никакви за къртечницата си. Оглушителният
грохот става все по-силен,
снарядите проницателно
цепят въздуха, унгарската
почва се превръща в тъмни
и студени окопи, „приютяващи“ хитлеристката
артилерия и 31-я пехотен
полк. Георги Баболиев заедно с командира на отделението, Стойчо Михайлов
Стойчев от с. Добротица,
откриват огън към настъпващите немци. Но и двамата са ранени, след което
настанени в болница.
След 33 дни, Баболиев
се връща на фронта, за
да довърши започнатото
заедно със съотечествениците си, които тогава

воюват между земите от
градовете Печ и Надканижа. След завръщането на
полка в България, за тези
двуседмични боеве той
единствен от всички български полкове, участващи
във Втората световна война, получава от съветска
Русия титлата „Железния
полк“. Триумфален момент!
Не само за него, но и за цяла
България! Те са като тази
шепа спартанци, които
събират в себе си целия
героизъм и себеотрицание,
в името на победата над
фашизма.
И ето ни днес, 75 години
по-късно, ликуващи за нея.
Спомнящи си и отбелязващи
тази фундаментална дата,
за която милиони жертви
бленуваха. Горда съм! Благодарна съм! Признателна съм!
На всички участници във
Втората световна война,
оставили родното си място,
на което и аз днес принадлежа, за да изпълнят синовния
си дълг. Днес запаметяваме
споменът за тяхната саможертва с минута мълчание,
която на тях им струва
един живот. Нека се смирим
и истински да се опитаме
да усетим възвишеността
на делото им.
Лидия Владимирова
Тотева, 10а клас,
СУ Христо Ботев“
Консултант:
Радка Трифонова,
Ст. учител по История

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Покана
Управителният съвет на ЗК "Лазур-94", гр. Главиница обл. Силистра Ви кани да присъствате годишното отчетно събрание, което ще се състои на
30.05.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр.Главиница,
ул. "Раковска" №2, в сградата на Кооперацията при
следния

Дневен ред:
1. Приемане на нови членове на кооперацията.
2. Освобождаване на членове на кооперацията.
3. Отчет на Управителния съвет за дейността
на кооперацията през 2019 година.
4. Отчет на Контролния съвет за дейността
през 2019 година.
5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата.
6. Определяне и утвърждаване размера на наемните плащания за преходната и настоящата
стопанска година.
7. Разни.

Продаgажба
Бившият завод „Агромикрон” АД,
Старо село разпродава кухненски, офис
и складов инвентар, метали и стоки.
Телефони за контакт:
0897868787 - Атанас Енчев
0886683817 - Здравко Коцев

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

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 14/08.05.2020 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131, че е
изработен проект за прокарване на трасе за обект: ”ПУП /Подробен устройствен план /-Парцеларен план /ПП/ на кабел НН 0,4kV
към ПИ 73496.19.266 по КККР на гр.Тутракан, общ.Тутракан” (за
елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия).
Предвиденото ел. трасе на захранващия кабел ще свърже
имота на възложителя със съществуващия стоманорешетъчен
стълб, разположен в поземлен имот 73496.20.314 по КККР Тутракан, от където е посочено, че може да се присъедини обекта.
Новото подземно трасе на ел. захранващ кабел с ниско напрежение е с дължина от 260,65 м. и преминава през следните имоти:
- поземлен имот 73496.19.258 по КККР Тутракан, Трайно
предназначение: ”За селско-стопански, горски, ведомствен
път”, Начин на трайно ползване: ”Земеделска територия”,
местност:”Хармънлъка”, Вид собственост: ”Общинска публична”
- Община Тутракан с дължина на преминаване - 5,50 м;
- поземлен имот 73496.20.300 по КККР Тутракан,Трайно
предназначение: ”За местен път”, Начин на трайно ползване:
”Територия за транспорт”, местност: ”Баша”, Вид собственост:
”Общинска публична” - Община Тутракан, с дължина на преминаване - 9,96 м;
- поземлен имот 73496.20.301 по КККР Тутракан, Трайно
предназначение: ”За селско-стопански, горски, ведомствен път”,
Начин на трайно ползване: ”Земеделска територия”, местност:
”Пишота”, Вид собственост: ”Общинска публична” - Община
Тутракан, с дължина на преминаване - 5,87м;
- поземлен имот 73496.20.303 по КККР Тутракан, Трайно
предназначение: ”За селско-стопански, горски, ведомствен път”,
Начин на трайно ползване: ”Земеделска територия”, местност:
”Пишота”, Вид собственост: ”Общинска публична” - Община
Тутракан, с дължина на преминаване - 221,13 м;
- поземлен имот 73496.20.314 по КККР Тутракан, Трайно предназначение: ”Пасище”, Начин на трайно ползване:”Земеделска
територия”, местност: ”Пишота”, Вид собственост: ”Общинска
публична” - Община Тутракан, с дължина на преминаване -18,19
м;
Предвидена е сервитутна ивица по 2 м. от двете страни на
оста на трасето.
Възложител на проектите е „ИНТЕРФРУКТ Р” ЕООД с управител
Димитър Н.Рачев.
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31,
стая №13, ет.II.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявление в ДВ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинска администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

и още нещо...
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сМЯХ

На преглед при психиатър:
- Докторе, мисля че полудявам... Мебелите ми говорят,
и аз им отговарям!
- Интересно. И как разбра
това?
- Дремя си с жената в спалнята, а гардеробът казва:
"Според мен той заспа..."
Жена ми му отговаря: - Да,
заспа...
Гардеробът: - Тогава аз ще
тръгвам вече...
Аз викам на гардероба:
- Къде ще тръгваш, бе? Не
съм изплатил още кредита
за тебе!

Снощи мъжът ми получи
съобщение: - Лека нощ! Обичам те!
Отговорих: - И той те обича,
ама сега спи.
Сутрин рано... Мъж прави
лицеви опори в парка. Минава
един човечец махмурлия:
- Пич, спри се! Тя си е заминала...

Забавна астрология

Телец

СУДОКУ

В магазин за месо влиза
една жена и започва, в продължение на около час, да
разглежда патиците със завиден интерес. На продавачът
му писнало и попитал:
- Госпожо, за да Ви помогна
с избора ми кажете, Вие тая
патица ще я ядете ли или
просто търсите сродна душа?

Как се
извиняват
зодиите

Ефектите от карантината:
- Както си седяхме добре
на балкона, без напрежение
и кавги, изведнъж ми вика:
„Напълняла си...“ Сега, как
точно е станало, за да се
озове трупът му долу на пътя,
нямам представа, господин
дал да лай, майна.
съдия!
Жена от село казва за
мъжа си гражданин:
- Тоя, моят, не знаеше какво
е крава, докато не се запозна
с мен!

Залюбили се козата и ох- Как спиш нощем като знаеш, че толкова много хора не люва и тя му казва: - Бих
умряла за тебе!
те харесват?
А охлювът отвръща:
- Без бельо! В случай, че
- Признай, кифло, заради
искат да ме целунат отзад...
къщата е!
В аптеката:
В Пловдив:
- Добър ден, крем Виши
- Виждал ли си Далай
имате ли?
- Не, нямаме кренвирши, тук Лама, майна?
е аптека!
- Не, само кучи съм виж-
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Баба в сексшопа: Разсипаха я тая държава бе,
- О, дом! О, праг свещен мъже нема, само резервни
на моите деди! И него ми части...
взе тая маймуна...
- Господине, подавате молПо телефона:
ба за развод, не издавате
- Батко, стана нещо много
стихосбирка!
лошо...
- Какво лошо?
- Жена, като умра не ми
- Ами тате... качи се да
сваляй халката.
бере череши... и... падна
- Що бе, Гоше?
от тъпата череша...
- Ем, нека Господ види, че
- И к`во?
съм бил в АДА вече...
- Ами загубихме го, батеее...
Дълго мълчание...
Древна полицейска по- Добре, бе брат ми, а под
говорка: "Колкото и добър
да е човек, алинея все ще черешата търсихте ли?
се намери".

Сканди

Представете доказателства!
Телецът да е сгрешил?!
Нещо се бъркате!
Представете доказателства, а имате ли свидетели? Да?!
След като проумее, че е сгазил лука, той се изплъва
с разкаяние за стореното. Но трябва да мине известно време, за да улегне решението му да се извини.
След това ще е готов не само да каже, че съжалява,
а и цяла седмица да се държи като ангелче и да ходи
на пръсти. Лошото е, че не си взема поука и след
месец-два ще направи отново същата грешка. Това
важи в най-голяма степен за любовните му дела.

"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...

14-20.05.2020 г.

За асфалтиран път в с.Попина - благодарност Ученици от
към Сезгин Алиибрям - кмет на община Ситово! СУ „Йордан Йовков”
получиха
хранителни продукти
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Повече от 21 години
улицата не беше асфалтирана. Най-дългата улица в
с. Попина почерня.
В този участък живее
една от най-възрастните
жители на Попина - Стоянка Христова, на 92 години.
Там живее и едно от
малкото останали млади
семейства в селото - сем.
Костови, а също сем. Орлоеви, Иванови, Радуканови,
Дошкови.
Баща ми не доживя да
види този черен асфалт. Но
от горе вижда, че дупките
и калта са в миналото.
Знам, че занемареното
няма как да светне за 4-години. Но Вие доказахте, че
искате да работите и че
работите! Благодарим Ви
г-н кмете!” - това написа в
социалната мрежа Фейсбук
Елена Костова, родом от
с.Попина, в знак на благодарност към кмета на об-

щина Ситово Сезгин Алиибрям, с чието съдействие се
е случило асфалтирането.
„Това е единственият
кмет, който е направил
нещо и работи за хората!”
- категорична е Костова.
От нея разбираме, че миналата година отново със
съдействието на общинския кмет, ул. „3 март” в
с.Попина е чакълирана, монтирано е улично осветление и поставен контейнер
за смет.
От кмета Сезгин Алиибрям научаваме, че е предприето асфалтиране по
всички населени места в
общината. „Започнали сме
от с. Любен, с. Добротица, с. Ирник, с. Босна, с.
Слатина, с. Гарван, продължаваме в Попина, Поляна...
Асфалтираме улиците,
които са определени за
асфалтиране съгласно капиталовата програма” поясни той.

весел фотоспомен от
санирането на блок "Росица"
Привет от високо!

Указания на
главнокомандващия...

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщо 125 ученици начален курс на обучение от СУ „Йордан
Йовков” - Тутракан получиха хранителните продукти
осигурени по Програмите
„Училищен плод” и „Училищно мляко”. Пакетите съдържат плодове, зеленчуци и
кашкавал.
В СУ „Йордан Йовков” се
обучават ученици от 12 населени места от общините
Тутракан и Главиница.
Педагогическият съвет-

О

ник Сашка Атанасова и социалният работник Велислава Бояджиева приключиха
работата по раздаването
на продуктите.
За разнасянето по адреси,
логистична помощ оказаха
служители от Държавно
горско стопанство с техен
превоз.
Организацията на предаването на пакетите става
при спазване на хигиенните
изисквания с минимален
брой хора и от дистанция.

Неустоимо кафе
и превъзходни кроасани

Продължава санирането на блок Росица №6,8,10 по проект на Община Тутракан за енергийна ефективност.
Фирмата-изпълнител на дейностите е Консорциум "Росица", гр.Русе с технически ръководител Ганка Иванова.
Санирането на жилищния блок е почти на финала, а живеещите в него благодарят за добре свършената работа!
Снимки: Анастасия ЯКОВА

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

14 май - Васил ДОЙНОВ, Спец. „Младежки дейности,
спорт и туризъм”, Община Тутракан
17 май - Теодора НЕГРЯНОВА, кондуктор, фирма "Т.А.Т",
Тутракан
17 май - Марийка ЛАЗАРОВА, Ст. счетоводител, Община Главиница
17 май - Нелин САЛИМ, Мл.експерт "Канцелария на
кмета", Община Главиница

18 май - Тодорка АНГЕЛОВА, Ст.експерт МКБППМН,
Община Тутракан
18 май - Цветелина КРАСИМИРОВА, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 май - Петранка НИКОЛОВА, Чистач, Община Тутракан
20 май - Пламен МАРИНОВ, Кмет на с. Старо село,
община Тутракан

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