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„Д-р Любомир Бойчев
беше единодушно номиниран за Лекар на годината
по време на открито заседание на Регионалната колегия на Български
лекарски съюз в Силистра”, информира нейният
председател д-р Теодор
Иванов. Номинацията е за
Годишната награда, която
се връчва от съсловната
организация.
На 55-я извънреден Събор на БЛС проведен от
19 до 21 октомври т.г в
Равда са обявени и наградени носителите на
отличието.
Д-р Любомир Бойчев получи плакета "Лекар на годината" за проява на висок
морал и професионализъм в
особено тежка ситуация гионалната колегия д-р та пред колегите си от отличие, още повече че номис национално значение Теодор Иванов на кратка МБАЛ-Тутракан.
нацията е от колеги-лекари”,
от председателя на Ре- церемония през седмица„Щастлив съм за това сподели д-р Бойчев.
“ТГ”

Общинските съветници
заседаваха извънредно
Калина ГРЪНЧАРОВА
еобходимост от спазване на срокове при
представяне на проектна документация от
страна на общинската администрация е причината
за свиканото извънредно

Н

заседание на Общински
съвет-Тутракан, което се
проведе на 14 ноември.
Местните парламентаристи упълномощиха кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов да подпише запис
на заповед без протест и
без разноски в полза на ДФ

„Земеделие”, в размер на
871 0741 60 лв., за обезпечаване на 110% от авансовото плащане по договор
за проект
“Реконструкция на улична
мрежа, тротоари и рехабилитация на зелени площи в
гр. Тутракан “. В този про-

ект е включено асфалтирането на 13 улици в града.
Община Тутракан да придобие безвъзмездно право
на собственост върху недвижим имот, държавна
собственост, по ул. „Крайбрежна”, като кметът
отправи искане по смисъла
на чл.54, ал.2 от Закона за
държавната собственост
до Областния управител,
решиха още съветниците.
Теренът ще е необходим
при кандидастване за фина стр. 2

Календарът отброи една година мандат!
На 11 ноември в Тутракан и два дни по-рано – на 9 ноември в Главиница, преди една година бяха конституирани местните парламенти,
а клетва положиха новоизбраните общински кметове д-р Димитър
Стефанов и Хюсеин Хамди.
На стр. 4, 5 и 6 стр. четете каква е първата година от мандата
през погледа на двамата кметове и техните екипи.
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РЕГИОН

НОВИНИ
ȽɈȾɂɒȿɇɘȻɂɅȿɃɓȿɈɌȻȿɅȿɀɂ
ɋɈɍÄɃɈɊȾȺɇɃɈȼɄɈȼ´
ȼɫɴɱɟɬɚɧɢɟɫɩɚɬɪɨɧɧɢɹɩɪɚɡɧɢɤɧɚɋɈɍÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´
±ɧɨɟɦɜɪɢɳɟɛɴɞɟɨɬɛɟɥɹɡɚɧɢɝɨɞɢɲɧɢɹɬɸɛɢɥɟɣ
ɧɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ɱɢɣɬɨ ɩɪɚɜɨɩɪɢɟɦɧɢɤ ɟ ɫɪɟɞ
ɧɨɬɨɭɱɢɥɢɳɟȼɫɟɞɦɢɰɚɨɬɞɨɧɨɟɦɜɪɢɩɪɟɞɫɬɨɢɞɚ
ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢ ɇɚɱɚɥɨɬɨ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫȽɨɥɹɦɨɬɨɱɟɬɟɧɟɧɚɃɨɜɤɨɜɢɬɜɨɪɛɢɡɚɞɚɩɪɟ
ɦɢɧɟɩɪɟɡɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚɍɱɟɧɢɱɟɫɤɢɹɫɴɜɟɬɜ
ɡɚɥɚɬɚɧɚɦɟɫɬɧɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬɧɚɧɨɟɦɜɪɢɢɫɟɫɬɢɝɧɟɞɨ
ɤɭɥɦɢɧɚɰɢɹɬɚ±ɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬɢɩɪɚɡɧɢɱɟɧɤɨɧɰɟɪɬɧɚɧɨɟɦɜɪɢ
ȾɂɋɄɍɋɂəɋɆɅȺȾȿɀɂɁȺɉɈɅɁɂɌȿ
ɈɌɑɅȿɇɋɌȼɈɌɈɇɂȼȿɋ
ɇɚɧɨɟɦɜɪɢɬɝɜɋɢɥɢɫɬɪɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ
ɫɪɟɳɚɞɢɫɤɭɫɢɹ ɫ ɦɥɚɞɟɠɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɬɟɦɚ Äȿɜɪɨ
ɩɟɣɫɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɛɴɞɟɳɟɬɨ ± ɦɥɚɞɟɠɢ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ³
ɈɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɧɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨɛɟɈɛɥɚɫɬɧɢɹɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧ
ɰɟɧɬɴɪɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɚȿɜɪɨɩɚȾɢɪɟɤɬɧɨɊɭɫɟɢɧɮɨɪɦɢɪɚ
ɦɥɚɞɟɠɢɬɟ ɡɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɬ ɫɴɸɡ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɪɚɛɨɬɚɬɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɱɟɫɬɜɨɬɨɚɟɤɫɩɟɪɬɨɬȾɢɪɟɤɰɢɹÄȻɸɪɨɩɨɬɪɭɞɚ³
ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɟɪɤɢɬɟɧɚȺɝɟɧɰɢɹɩɨɡɚɟɬɨɫɬɬɚɧɚ
ɫɨɱɟɧɢɤɴɦɦɥɚɞɟɠɢ
ɐɟɥɬɚɧɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨɛɟɱɪɟɡɫɢɧɬɟɡɢɪɚɧɚɢɰɟɥɟɧɚɫɨɱɟɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɦɥɚɞɢɬɟɯɨɪɚɞɚɩɨɜɢɲɚɬɫɜɨɹɬɚɦɨɬɢɜɚɰɢɹ
ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɴɪɫɟɧɟ ɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɩɪɟ
ɞɨɫɬɚɜɹɧɢɨɬɟɜɪɨɮɨɧɞɨɜɟɬɟɋɩɨɞɟɥɹɧɟɬɨɧɚɢɞɟɢɢɞɨɛɪɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɢɫɴɳɨɟɜɚɠɧɨɭɫɥɨɜɢɟɩɪɢɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟɬɨɧɚɦɥɚ
ɞɟɠɤɚɬɚɦɨɛɢɥɧɨɫɬɢɛɨɪɛɚɬɚɫɦɥɚɞɟɠɤɚɬɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ
ɋɈɓȿȿȾɇȺȼɂɋɈɄɈɉɊɈɏɈȾɂɆȺȼȿɊɂɀɇȺ
ɆȺɒɂɇȺɓȿɊȺɁɉɈɅȺȽȺɈȻɅȺɋɌɋɂɅɂɋɌɊȺ
ȼɬɨɪɨ ɆɌɅȻ ɞɨɩɴɥɧɢ ɪɟɫɭɪɫɚ ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɞɢɪɟɤɰɢɹ
Äɉɨɠɚɪɧɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɡɚɳɢɬɚɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ³ɡɚɪɟɚɤɰɢɹ
ɜɢɡɜɴɧɪɟɞɧɢɫɢɬɭɚɰɢɢɉɪɢɞɨɛɢɜɤɚɬɚɡɚɪɚɣɨɧɚɟɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɨɬɦɨɬɢɜɢɪɚɧɨɬɨɢɫɤɚɧɟɤɨɟɬɨɨɬɩɪɚɜɢɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢ
ɬɟɥ ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱦɢɦɨɜ ɤɴɦ ɜɢɰɟɩɪɟɦɢɟɪɚ ɐɜɟɬɚɧ ɐɜɟɬɚɧɨɜ
ɫɥɟɞ ɬɟɠɤɚɬɚ ɡɢɦɧɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɟɡ ɦɟɫɟɰ ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɬɝ
ÄɄɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɢɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ ɫɚ ɨɬ ɨɩ
ɪɟɞɟɥɹɳɨɡɧɚɱɟɧɢɟɡɚɨɜɥɚɞɹɜɚɧɟɬɨɧɚɤɪɢɡɢɫɧɢɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɧɨɡɚɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɢɹɢɦɪɚɡɜɨɣɟɪɟɲɚɜɚɳɚɢɡɩɪɚɜɧɚɬɚɢ
ɦɚɧɟɜɪɟɧɚɬɟɯɧɢɤɚɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɚɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚɫɢɈɛɥɚɫɬɧɢɹɬ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
Ⱦɨɫɟɝɚ Ɉɍ ɉȻɁɇɋɢɥɢɫɬɪɚ ɪɚɡɩɨɥɚɝɚɲɟ ɫɚɦɨ ɫ ɟɞɧɨ
ɆɌɅȻȼɧɟɝɨɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɧɢɨɤɨɥɨɦɚ
ɞɭɲɢȼɬɨɪɨɬɨɦɚɤɚɪɢɫɩɨɦɚɥɴɤɤɚɩɚɰɢɬɟɬɞɚɜɚɜɴɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɚɜɚɪɢɣɧɢɬɟɟɤɢɩɢɞɚɫɟɨɬɡɨɜɚɜɚɬɧɚɫɢɝɧɚɥɢɡɚɩɨɦɨɳ
ɜɪɚɡɥɢɱɧɢɬɨɱɤɢɧɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Ɂɚɲɨɮɢɪɚɧɟɜɧɟɬɪɟɡɜɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɜɚɪɟɫɬɚɟɡɚɞɴɪɠɚɧ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬɂɆɇɚɧɨɟɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɫɟɥɨ
ȼɚɪɧɟɧɰɢ ɬɨɣ ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥ ɫ ɧɟɫɴɨɛɪɚɡɟɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬ ɚɜɬɨ
ɦɨɛɢɥɚɫɢÄɈɩɟɥ´ɢɫɟɛɥɴɫɧɚɥɜɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɫɬɴɥɛɉɪɢ
ɩɪɨɛɚɫɞɪɟɝɟɪɜɢɡɞɢɲɚɧɢɹɨɬɧɟɝɨɜɴɡɞɭɯɛɢɥɢɨɬɱɟɬɟɧɢ
ɩɪɨɦɢɥɚɚɥɤɨɯɨɥɧɨɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɆɴɠɴɬɟɨɬɤɚɡɚɥɞɚ
ɞɚɞɟ ɤɪɴɜɧɚ ɩɪɨɛɚ ɡɚ ɯɢɦɢɱɟɧ ɚɧɚɥɢɡ Ɂɚɞɴɪɠɚɧ ɟ ɡɚ 
ɱɚɫɚɚɫɪɟɳɭɧɟɝɨɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ⱥɫɚɧɫɶɨɪɧɚɲɚɯɬɚɢɢɡɛɟɧɢɩɨɦɟɳɟɧɢɹɫɚɨɬɜɨɞɧɹɜɚɥɢ
ɧɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɨɝɧɟɛɨɪɰɢ ɉɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨ ɟ
ɜɴɡɧɢɤɧɚɥɨɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɠɢɥɢɳɟɧɛɥɨɤɩɨɭɥÄɊɨɫɢɰɚ´
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɪɚɞɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɧɟɢɡɩɪɚɜɧɨɫɬɧɚɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ
ȼɨɞɚɱɜɧɟɬɪɟɡɜɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɜɌɭɬɪɚɤɚɧɇɚ
ɧɨɟɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɝɨɞɢɲɧɢɹɬȻɂɲɨɮɢɪɚɥÄɊɟɧɨ
Ɇɟɝɚɧ´ɩɨɭɥÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɤɨɝɚɬɨɛɢɥɫɩɪɹɧɡɚɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɨɬɩɴɬɧɢɩɨɥɢɰɚɢȺɥɤɨɯɨɥɧɚɬɚɦɭɩɪɨɛɚɫɞɪɟɝɟɪɨɬɱɟɥɚ
 ɩɪɨɦɢɥɚ Ɂɚɞɴɪɠɚɧ ɟ ɡɚ  ɱɚɫɚ ɜɡɟɬɚ ɦɭ ɟ ɤɪɴɜɧɚ
ɩɪɨɛɚɡɚɯɢɦɢɱɟɧɚɧɚɥɢɡ

Общинските съветници
заседаваха извънредно
от стр. 1 заради което се губи един
работен ден.
Общинският съветник
Красимир Петров отправи питане за съдбата на
акционерното дружество
„Тутракански фериботен
комплекс” и съдебните
дела, които се водят.
Кметът д-р Стефанов
информира, че фериботен
комплекс няма да има на
това място, на което е
бил отреден някога, което
е било и апортната вноска
на Общината в дружеството. Съдебните дела,
които Общината води срещу „ТФК” АД за собствеността на терена от над
50 дка (апортната вноска)
са спечелени и в Окръжен
и в Апелативен съд. От
„ТФК” са заплашвали, че ще
отнесат въпроса в съда в
Страсбург.
Красимир Петров предложи Община Тутракан да
излезе от акционерното
дружество тъй като то не
е изпълнило целта, за която
е било създадено.

нансиране на идеята за
построяване на нова съвременна лодкостроянка на
брега на р. Дунав.
Във връзка с кандидатстване за финансиране
по мярка 321 ”Основни
услуги за населението и
икономиката от селските
райони” от Програмата
за развитие на селските
райони на това заседание
бе решено още Общината
да учреди отстъпено право
на строеж в полза на СНЦ
„НЧ „Възраждане-1940 г.”
в с. Старо село за подобряване и модернизация на
читалищната сграда и за
изграждане на рампа осигуряваща достъпна среда.
В последната точка „Разни” общинският съветник
Нехат Кантаров отново
предложи сесиите да се
провеждат преди обяд в
9:00 часа, така както е
записано в Правилника,
като изтъкна 27-минутната продължителност на
извънредното заседание,

Кметът каза още, че е
водил разговори с директора на Агенция „Морска
администрация” и очаква
той да дойде и на място
да да огледа терена около
Помпената станция преди
с. Пожарево, къдено може
да бъде изградено ново товарно пристаниеще с бак
за леки коли.
Общинският съветник

Вергил Русев постави на
вниманието на кмета проблема с неработещите
радиоточки по цели улици в
града. Смесване на сигнали,
при което в телефоните и
на полицейските честоти
се чува програмите на радиото са причината, за която е информирана фирмата
извършваща услугата, е
отговорът на кмета.

Съветниците съобразиха възнагражденията
си със законовите изисквания
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщо 124 предложения,
информации и отчети са
разгледани в Общински
съвет-Главиница за първата година от неговия мандат, отчете
на проведеното през седмицата
заседание на местния парламент
неговият председател д-р Себахтин Халид.
Областният управител е оспорил
в съда едно тяхно решение, а други
6 са върнати за ново разглеждане.
На следващата сесия председателите на Постоянни комисии ще
представят отчети за свършената
работа за същия период.
Общинските съветници съо-

О

граждения ще са 30% от средната
брутна заплата в общинската администрация, а от 1 декември ще
влезе в сила конкретното формиране на възнаграждението – 50%
от него е за участие в сесии, 30%
- за участие в Постоянни комисии
и 20% - за работа с избирателите.
На заседание бе актуализиран
бюджета на община Главиница.
Приходната и разходната му част
бяха увеличени с 52 462 лв. Средствата са от събрани обезщетения
за неправомерно ползване на
пасища и мери.
Общинският съвет даде съгласие Общината да кандидатства с
проект за изготвяне на технологи-

Община Тутракан
Детски отдел на библиотеката
По повод Никулден, организират
тематичен Конкурс за рисунка
в следните възрастови групи: I-IV клас, V-VIII клас,
IX-ХII клас и над 18 години.
Формат на рисунките - А4.
Техники и материали по избор - молив, пастел, акварел, туш, флумастери, смесени. Комисия от експерти
ще оцени най-добрите във всяка група от I до III място.
Ще бъдат връчени и поощрителни награди.
Творбите на номинираните на първо място, ще
бъдат отпечатани като поздравителни картички за
Никулден и публикувани в местните вестници.
Всяка творба трябва да има на обратната страна
на формата изписани: трите имена на участника,
училище и клас, електронен адрес и телефон за обратна връзка.
От рисунките ще бъде оформена изложба, а награждаването ще се състои на 6 декември 2012 г. в
залата на ОЦИД.
Участниците ще бъдат допълнително уведомени
за точния час.
Краен срок за предаване на рисунките:
3 декември 2012 г. до 16.00 ч. в Детски отдел на
библиотеката, намиращ се на ул. „Силистра” №2
Тел. за връзка: 0893504327
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бразиха Правилника за дейността чен план за първоначално залесяна ОбС с промените в ЗМСМА и ване на земеделски земи, по който
считано от 1 юли техните възна- се очаква да бъдат залесени 780
дка. Одобрение за кандидатстване

Общината получи и за два проекта
свързани с реконструкцията на
водоизточници и изграждане на
площадка за противопожарни
нужди в с. Сокол.
Приети бяха и предложенията
за делба на имоти в землищата на
селата Зафирово и Сокол.
Общински съвет-Главиница
определи нови наемни цени на земеделски земи с различен начин на
трайно ползване. „Нива”, „Овощна
градина”, имоти извън регулация
(къшли) и такива в регулация - ще
се отдават за 50 лв./дка. „Лозята”
са по 40 лв./ска, а неатрактивните,
ерозирали, изоставени и наводнени ниви – 10 лв./дка.

Началните тръжни цени в публичните търгове и конкурси за
видовете земя ще са в размера на
горецитираните цени.
Кметът на общината бе упълномощен да проведе конкурс за
възлагане и изпълнение на превоз
на пътници за 6 автобусни линии.
Две докладни записки свързани
с мерите и пасищата още в началото на заседанието отпаднаха от
дневния ред. Според общинския
съветник Наим Мюмюн, необходимо е да се организира обществено
обсъждане за мерите и пасищата
по селата и тогава проблемът да се
разглежда на сесия.

Силистренци сред доволните в страната от стандарта
на живот, сочи проучване
ризата е увеличила
икономическото разделение между общините, съобщават от Института за пазарна икономика
/ИПИ/. Докато богатите
общини се развиват, то
бедните все повече свиват
бюджетите си, а и броят им
се увеличава, сочи проучване.
Специалистите отчитат
също така и нарастване на
общинските дългове.
Столицата е най-богата-

К

та област, със стандарт на
живот в пъти по-висок от
другите, сочат експертните
данни. С най-неблагоприятни
икономически показатели са
областите Разград, Шумен
и Видин.
София е най–развита от
икономическа гледна точка
област, но в същото време
се характеризира с една от
най–лошите среди за правене
на бизнес, заедно с Кюстендил и Перник. Въпреки това

най-много са желаещите
да се реализират именно в
столицата и там безработицата е най малка.
Най-висока е във Видин и
Враца, които се обезлюдяват все по-бързо.
Абсурдно, но факт – найудовлетворени от стандарта си на живот са хората
в една от най-бедните области в страната – Разград,
след което се нареждат
Бургас и Силистра.

А в същото време жителите на София са едва на 4-то
място по удовлетвореност.
От ИПИ препоръчват да
се създаде финансова самостоятелност на общините,
която да открие пътя към
местни политики. За местните данъци парламентът
да не слага ограничения – решението и отговорността
да са изцяло в местните
власти.
“ТГ”

Избраха Насуф Насуф за Областен
председател на ДПС
- Движението ще стяга редиците
за парламентарните избори
ровелата се на 10 ноември т.г в Силистра
областна отчетноизборна конференция на
Движението за права и
свободи е последна в страната. Преди един месец,
когато конференцията бе
отложена часове преди обявеното й начало, зам.-председателят на парламентарната група на партията

П

и член на Централното
оперативно бюро Камен
Костадинов обяви като
причина за това действие
„липсата на обща визия на
организацията в Силис-

тренско”. Тогава той каза
още, че „сътресения в ДПС
няма, няма и отлив на членска маса. Организацията е
в добра кондиция и не може
да се говори за проблеми на
национално ниво”.
Лидерът на ДПС Ахмед
Доган и членове на Централното ръководство бяха
сред гостите на Осмата
отчетно-изборна конферен-

ция. Форумът се проведе
в две части – открита и
закрита, като речта на
Доган бе предвидена в откритата част. Малко преди
да застане пред микрофона

бе дадена почивка и словото му остана скрито за
медиите.
Преди това Насуф Насуф,
който от една година изпълнява длъжността „председател” изнесе отчетен
доклад за състоянието на
партията в Силистренско,
включително с анализ на резултатите от последните
местни избори.
Според него партийните
редици били „линееши”,
а участието на ДПС в
местната власт било на
„критичния минимум”. Резултатите от изборите
били „трагични”, тъй като
за първи път ДПС изгуби
позицията на общински
кмет в общините Дулово
и Главиница. На места движението има спад и в броя
общински съветници.
ДПС трябва отново да

стане първа политическа
сила в региона, обяви Насуф Насуф и допълни, че
се очаква манипулиране
на избирателния вот през
2013-та. Насуф определи
ДПС като „енциклопедия за
правене на избори”.
Делегатите на конференцията единодушно гласуваха в избора за единствената кандидатура за председател на Областната
организация на ДПС, тази
на Насуф Насуф. В неговата
политическа биография са
записани два мандата като
кмет на община Главиница,
а сега общински съветник.
30 делегати бяха избрани
да вземат участие в Националната конференция на
ДПС, която ще се проведе в
края на януари следващата
година.
“ТГ”

СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан:

„Ние мечтаем заедно с Оскар Уайлд”
С
ъвместно с Геновева
Стоянова, преподавател по български
език и литература, организирахме и проведохме с
учениците от шестите
класове в библиотеката
на училището литературно четене „Ние мечтаем
заедно с Оскар Уайлд”.
Убедени сме, че четенето
в днешно време не е мода,
то е необходимост. Трябва да се провокира вкус и
любов към четенето.
Анкета на Би Би Си преди 4 години определя Оскар
Уайлд за най-остроумния
британец, като го поставя пред Шекспир и Чърчил.
Оценен е като един от
най-блестящите умове в
историята на човечеството. Затова в началото на
мероприятието с интерес
гледахме видеоклип с афоризми от писателя: „Оскар
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Уайлд каза...”
Продължихме с творчеството на писателя.
Учениците изучават в
часовете по литература
приказката „Щастливият
принц”, затова с желание
проследиха втора част
от анимационния филм
по това произведение на
Оскар Уайлд. Умело насочени от г-жа Геновева
Стоянова коментираха
щастлив ли е принцът.
Прав ли е според тях авторът, разкривайки идеята,
че щастието е в това да
помагаш на хората, а не
във веселието, удоволствията и богатството.
Йоанна Деанова, Мартина
Браткова, Мирела Илиева,
Стефани Маринова от VI
б клас, както и Габриела
Паничарска, Николет Маринова, Таня Юлиянова от
VI а клас прочетоха откъси

от други приказки на бележития писател. Насочихме
вниманието на учениците
към героите от „Себелюбивият великан”, „Преданият приятел”, „Младият
крал”, „Забележителната
ракета”. Шестокласничките демонстрираха не само
отлична четивна техника
по непознат текст, но и
прекрасни разсъждения.
Провокирани от своята
учителка с подходящи въпроси и коментари, учениците бързо откриваха моралните поуки в произведенията и идеите, към които
авторът води читателите. А приказките на Уайлд,
според един негов биограф,
са като "малки скулптури
от слонова кост, украсени
със злато и скъпоценни
камъни". Виждаме автора
преобразен в тях, мекосърдечен и добър...
Литературните чете-

ния в библиотеката ще
продължат. На 14 ноември
тази година с учениците
от III б клас ще отбележим 105-годишнината
от рождението на Астрид Линдгрен. Ще четем
откъси от любимата на
няколко поколения книга
„Пипи Дългото чорапче”;
ще рисуваме; ще запеем песента за малката
героиня, изпълнявана от
Йорданка Христова. А на
16 ноември отново с учениците от шестите класове
ще отпразнуваме 185-годишнината от рождението
на Петко Рачев Славейков.
Ще четем негови стихове,
басни, пословици, поговорки. Ще запеем „Хубава си,
татковино!” Това е опит
да се промени методиката на преподаване и в
часовете по литература.
Анка КОЗАРЕВА,
Библиотекар

Призив
за построяване на параклис „Св. Константин
и Елена” в с. Подлес, община Главиница
Подлес е единственото село в община Главиница, в
което никога не е имало и в момента няма Храм на
вярата. Живущите тук сме православни християни,
които живеем в мир десетилетия наред.
Водени от мисълта, че Вярата в доброто и Бога
е това, което ни сближава, се обръщаме към всички
живеещи, към всички, чиито корени са тръгнали от
тук, ЗАЕДНО ДА ИЗГРАДИМ ПАРАКЛИС
„Св. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” в село Подлес.
Човек, който няма вяра, е човек, който няма нищо!
Вярата е поглед към светлото бъдеще! Тя е ценност,
която трябва да имаме, ако искаме да вървим напред.
Не трябва да губим и да позволяваме никой да ни я отнеме, защото без Вяра животът от живот преминава
просто в съществуване и губи своя смисъл.
Започваме със самочувствието на първи в това
начинание!
Нека това самочувствие окриля и нашите потомци!
Дарителската сметка за построяване на
параклис „Св. Константин и Елена”:
BG04IORT73793360005500
Инвестбанк АД, гр. Русе
Инициативен комитет за построяване
на параклис „Св. Константин и Елена”,
село Подлес

Съобщение
В с. Зафирово, община Главиница, е изграден Инициативен комитет с Председател - Петко Петров
Петков, председател на ЗК "Атила Зафиров", с. Зафирово и членове - Митко Иванов Гатев, собственик на
ЕТ "Тигър" и о.з. полк. Христо Добрев Добрев – касиер.
Те подеха инициативата заедно с други родолюбци
и патриоти за изработване и монтиране на барелеф
на патрона на с. Зафирово - Генерал Атила Спасов
Зафиров.
Обръщаме се към всички родолюбци, българи и патриоти и извън пределите на страната, ако желаят да
се включат в кампанията, да внесат своята лепта в:
ТБ "ИНВЕСТБАНК"АД, клон Русе
IBAN - BG79IORT73794032529400
титуляр: Христо Добрев Добрев
Тел. за връзка: 08632/2254 - Кметство Зафирово
0884301266 - Кмет Ангел Ангелов

Община Тутракан, МКБППМН
По повод Първи декември – Световен ден за борба
със СПИН, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тутракан, организира среща със
специалисти, родители и ученици от VIII до ХII клас
под мотото: ”Моето здраве днес - залог за бъдещето
ми утре!”
Инициативата ще се състои на 30 ноември 2012
г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Общински
съвет-Тутракан.
На вашите въпроси за ХИВ/СПИН и болестите предавани по полов път ще отговаря гостът на срещата
д-р Недка Цветкова - управител на МБАЛ-Тутракан.
ЗАПОВЯДАЙТЕ! ИНФОРМИРАНИЯТ ЧОВЕК НЕ ГРЕШИ!
Нека се обединим, заедно млади и стари и
ИЗБЕРЕМ ЖИВОТА!

НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1873”,
гр. Тутракан
По повод предстоящите Коледни празници Ви кани да
участвате в конкурс на тема:

„И ДОБРОТО ДОЙДЕ ПРИ МЕН...”
Вие, уважаеми съграждани, без възрастови
ограничения, можете да
разкажете лично, или да
опишете в разказ конкретна случка от Вашия
живот, която Ви е срещнала с добри хора накарали Ви да повярвате, че
доброто съществува и
то е дошло при Вас.
Потърсете ни, за да споделите добрината или
изпратете вашите творби на адрес:
НЧ ”Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
пл.”Суворов” № 2
e-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg
За участниците в конкурса са осигурени награди.
Повече информация на тел.: 60045, 60567,
60153
Краен срок: 28.12.2012 г.
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Елена МАРКОВА, Зам.-кмет
"Хуманитарни дейности”:

Първата година е като първата стъпка Работата ми е
предизвикателство

- Една година от мандата вече
е в историята. Какво виждате, ако
се обърнете назад?
- Първата година беше натоварена, изпълнена с надежда и
разочарования. Очакваното е едно,
а самата реалност е съвсем друга.
Но хубавото е, че аз съм позитивен

човек и винаги мисля в градивен
мащаб, а не тръгвам с някакъв
негативизъм, колкото да виждам
стена само пред себе си. И мисля,
че това ми помага и в работата.
Това, което мога да отбележа е,
първо, контактът с хората. Благодарен съм, че го няма това деление

на различни политически партии.
Вътрешно съм много убеден, че
кметът на общината е кмет на всички граждани на община Главиница.
Аз съм профилирал за себе си
като работа и дейност доброто
административно обслужване
на хората, до колкото мога да
променя администрацията в това
направление. Винаги съм казвал,
че благата дума железни порти
отваря, а служителите с една усмивка да посрещнат и да разрешат
проблемите или да помогнат за
тяхното разрешаване.
Втората ми голяма цел беше
да търся начин за намаляване на
голямата безработица в община
Главиница. Един приоритет, който
е поставен като много висока
летва за постигане. Благодаря за
доброто сътрудничество с Бюрото
по труда в гр. Тутракан. До някъде
разреши проблема със заетостта
- възползвайки се от мерките на
Агенцията по заетост чрез Бюрото
по труда успяхме да наемем около
300 човека.
Другата по-голяма и по-трайна
цел е да има инвеститори за разкриване на работни места. Но за
сега този процес не потръгва от
предпазливостта на хората, които
са работодатели да инвестират в
един отдалечен район на България.
За съжаление са трудни години и

за инвеститорите, и за гражданите.
Третата насока, това е реализирането на проекти със средства по
европрограмите. Искам да кажа,
че много добре работим с Местна
Инициативна Рибарска Група.
- Какви проекти реализирахте,
какво предстои в тази насока?
- Мога да посоча кои проекти
и какви договори до сега сме
включили в рамките на една година. От предишни мандати имаше
един осъществен проект. През
март месец подписах договор за
корекцията на дерето в Малък
Преславец по ОП „Регионално
развитие”. Това е, което беше като
наследство. От там нататък търсих
мерки, които да бъдат приложими,
да има ефект, реален върху хората
от Програмата за развитие на
селските райони. Днес (вторник)
научих добрата вест за нас, че
това, което сме подготвили като
програма, оценителната комисия
е одобрила положително и в скоро
време ще очакваме да подпишем
договор за ремонт на общинската
пътна мрежа. Тя обхваща пътя
за Долно Оряхово, пропадналия
участък между Суходол и Бащино
в посока Босна. Също така пътя от
Главиница до с. Стефан Караджа.
В този общ проект е включена и
реконструкция на водопровода
на стр. 6

Севгюл АМЗА, Зам.-кмет „Финанси и икономика”:

Добър екип сме!

- От 20 години работя в системата на местната администрация.
Община Главиница не е имала
проблем до момента със средствата. Субсидиите ги получаваме
редовно. Местните ни приходи са

добри. Изпълняват се почти на
100%. В края на тази година ще се
изпълнят, особено от наемите на
земи. Разполагаме с доста земи и
наистина приходът от тях е голям.
Средствата за капиталовите

разходи се изпълняват. Работим
по много проекти, получаваме
финансиране и няма проблеми.
До сега от финансова гледна точка
нямахме проблеми.
- От къде идват най-големите
приходи?
- Основния ни приходоизточник,
което мен ме радва, както ви казах,
са земите. Предлагахме още предния мандат за продажба земи и от
там си увеличаваме приходната
част на бюджета. Тази година бяха
установени доста земи в отделни
населени места, които са обработвани без договор. Доказаха се
много такива и си мисля, че ще
съберем доста средства. Отделно,
училищните земи ги отдадохме на
търг чрез Общината.
Моите притеснения са, че работим по доста проекти, на затруднения срещаме с оборотните
средства. Основно, до сега сме
ползвали от фонд ФЛАГ финансови средства. До края на годината
трябва да възстановим средства по
проекта за детските градини.
Наистина, нашата община до
сега не сме показвали неразплате-

ни средства. Предполагам, че няма
да имаме и за напред. Имаме свободни, малко резерви, където не
достигат в държавните дейности.
Ние сме една от петте общини в
България, в които има СУПЦ. С течение на времето постоянно им се
намалява капацитета и се откриват
други социални услуги там. Ще се
наложи да ги финансираме с местни средства под някакъв начин,
докато тръгнат нещата.
- Как разпределяте средствата
за селата?
- Тази година, за първа година имаше промяна в Закона за
общинските бюджети и ние им
утвърдихме бюджети по отделни
дейности. Нашите кметства, 13 на
брой работят с бюджети (към някои от тях има села и стават 2 села
с един бюджетен разпоредител).
- Годините работа в администрацията помогна ли Ви сега, когато
сте зам.-кмет?
- Малко по-натоварена съм.
Екипът ни е добър. С кмета, другия
зам.-кмет и секретаря се допълваме. Дано и за напред да е така.

Селчук АЛИ, Секретар на Община Главиница:

Надявам се, хората да са искрени в своите оценки

- В началото беше трудно,
защото това е нов бранш, нова
обстановка, нови хора край мен,
нови задачи най-вече. Заварих

нещата по един начин. Не мога
да кажа, че нищо не ми харесва.
Напротив, има неща, които са
подредени. Стъпвам на тях, къ-

дето видя, че има нужда от корекция, след консулт с ръководния
екип, с който работим, правим
промени и вървим напред.
- Каква цел си поставихте на
старта?
- Идеята, с която това общинско ръководство започна своята
работа, е промяна. Като под това
широко понятие е визирана,
преди всичко, промяна в отношението към хората, които, на
практика, са избрали кмета на
общината. И, разбира се, ние,
като хора, част от неговия екип,
вече работим, за да направим,
така че гражданите да усетят
новото отношение на общинската
власт към тях.
- Кои са проблемите на хората
тук?
- Големите проблеми са свързани, преди всичко, с безработицата. Онова, което ние като

екип успяхме да направим със
съдействието и на други институции, начело с Бюрото по труда
в гр. Тутракан и поделението в
Главиница, е да се включим в
програмите по ОП „Развитие на
човешките ресурси”, където към
днешна дата, с общи усилия,
успяхме да дадем хляб на близо
300 човека. На практика, можем
да кажем, че тази зима 300
семейства в нашата община ще
получат хляб.
- Вие сте човекът отговорен
за работата на администрацията. Срещнахте ли някакви
проблеми?
- Мога да изкажа своята удовлетвореност от работата на
общинската администрация.
Радвам се, че наченките на
напрежение, които се усещаха
в дните след изборите, вече ги
няма. Има много усмивки по

- Първата година от мандата според мнението на ръководството на община Главиница търсейки и общественото мнение, за нас е определена
като успешна. Всички дейности, които изпълнявахме през изминалата
година, бяха съобразени с общественото мнение.
- Кои конкретно бяха тези дейности?
- Най-важно бе да ограничим миграцията на младежи от общината,
да намалим безработицата, затова наблегнахме на разкриването на
социални услуги. Това са Център за временно настаняване в Главиница,
Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Сокол, Център за
настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 години в с. Малък Преславец, които сега функционират като делегирани държавни дейности.
На 19-ти ноември предстои подписване на договор по проект „Помощ
в дома” за разкриване на социална услуга, от която населението има
голяма нужда. Услугата е в помощ на хора в риск, в социална изолация, с различни заболявания, които сами не могат да полагат грижи за
себе си. Тази социална услуга е един вид продължение на проекта на
програма „Личен асистент”.
- Колко са потребителите и заетите с тази дейност?
- Потребителите, които ще ползват услугата са 60 лица, а за тях грижи
ще полагат 20 домашни помощници.
Друга социална услуга, която имаме желанието да разкрием по проект, това е Център за настаняване от семеен тип, за лица навършили
18 години. Всъщност на територията на общината има регистрирани
бездомни лица, лица с умствена изостаналост, които са преминали
курса на обучение в СУПЦ и по стечение на обстоятелствата са останали
без дом. За тези лица ние предвиждаме разкриването на Центъра с
капацитет 10 лица.
- Съществува ли Домашен социален патронаж в Главиница?
- Да, съществува. 200 души обслужва той. Тази година подновихме
и обществената трапезария, тя също стартира от 1-ви октомври и се
ползва от 140 лица.
- Във вашия ресор са още образованието и културата.
- Нашата цел и работа е свързана и с подобряване на качеството на
образованието. Имаме много добра координация с всички директори
на детски градини и училища. Наблягаме и на разнообразяването на
живота на нашите ученици, тъй като те нямат много голям избор за свободното си време. За тях предвиждаме безплатни шофьорски курсове,
за да намалим по някакъв начин миграцията на ученици от училищата
и най-вече от това в гр. Главиница. Вече функционират танцов състав
и духова музика.
Предвиждаме и разкриване на фитнес център, тъй като ръководството
на Община Главиница има специално отношение към спорта. Изключително добре работим по организирането на спортни мероприятия,
както за ученици, така и за любители - общински турнири по футбол и
волейбол. Предвиждаме един такъв турнир по волейбол за купата на
кмета на Главиница по време на коледните празници.
Можем да се похвалим също с множеството културни мероприятия,
които проведохме. За първа година се провежда „Седмица на града”
по повод 26-ти октомври, когато е Празникът на гр. Главиница. Цялата
седмица беше изпълнена с културни мероприятия, съобразени с всички
възрасти. Много театри и театрални постановки ни гостуваха също.
- Лесно ли е да си зам.-кмет?
- Не е лесно. Но когато приемаш работата като предизвикателство,
като една цел, да работиш в името на добруването на града и всички
усилия, които полагаш си струват, а и резултатите са положителни, се
оказва, че всъщност не е толкова трудно.
лицата на служителите. Всички
вярвам вече са разбрали, че
никой не трябва да си забравя
усмивката в къщи, когато идва
на работа, защото ние работим
с хора и при обслужването на
гражданите това е много важно.
Самия факт, че няма някакви
по-съществени оплаквания от
страна на гражданите по отношение на административните
услуги, които получават в Общината, според мен говори сам
по себе си.
- Тийм-билдинги ли им организирахте за синхронизация на
действията?
- Тийм-билдинг имаше в един

определен етап, тъй като все пак
промяната налагаше да се извършат някои структурни промени.
Структурата беше приета не
много лесно от Общинския съвет.
Знаете, че в основата на всичко
това има политика. Направени
бяха и някои персонални промени и в крайна сметка нещата
мисля, че са значително по-оптимално подредени в този вид,
в който са сега, отколкото преди.
В общи линии нещата се получават. Това, което получаваме
като отзвук в крайна сметка ни
дава сили да продължим напред.
Надявам се, хората да са искрени
в своите оценки.

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на община Тутракан:

Продължаваме да работим за избирателите!
За да се случват нещата трябва
голям лобизъм, много бягане и
мотивирани искания към самото
правителство

- Какви въпроси очаквате от
избирателите чрез в. „Тутракански
глас”?
- Може би за рехабилитацията
на пътната инфраструктура в

самия град, на 4-класната пътна
мрежа. Може би за новите проекти, които са входирани и се
реализират в сегашно или бъдеще
време. Сигурно и за съдбата на

МБАЛ-Тутракан.
- Спор няма – познахте! Тротоарът по ул. „Радецки” е бил ремонтиран през ноември 2011 г. и тази
пролет с асфалтов отпадък. Сега
е обрасъл с трева и храсти. Какво
ще бъде действието на Общината?
- Трева видях, че има. Тротоарът
е застлан със стар асфалт. Това,
което може да се направи и ще го
направим на пролет е пръскане с
round-up, за да се изчистят всички
тези тревисти растения. Но нека
всеки да помисли, че пред къщата
си също трябва да поддържа в добро състояние тротоара. Само като
парадокс мога да кажа, че като
започнаха ремонтните дейности
по улиците, някои хора едва тогава
установиха, че имат и бордюри
сложени, до такава степен беше
замърсена улицата пред тях. Ако
искаме всичко да е чисто и да е
приветливо, трябва и ние малко
да си помогнем.
- Ул. „Лудогорие” и други около
нея са стръмни и затова бетонира-

ни улици. По тях вече има големи
дупки. Ще бъдат ли предвидени за
ремонт и кога?
- Ако кажа, че тази година ще се
направи – не, няма да се направи.
Но така или иначе сме тръгнали
в тази посока - да ремонтираме
улиците, и аз мога да гарантирам
на жителите на община Тутракан
(защото се ремонтираха улици и по
селата), че до края на нашия мандат ще ремонтираме колкото се
може, повече улици. Всяка година
ще бъдат включени в капиталовите
разходи различни улици.
- Улица „Олтеница” е буквално
в трапове, алармират читателите.
- „Олтеница” е улицата, която
е на първо място в този проект,
който е за асфалтиране на 13-те
улици през 2013 г. Ето кои са
те: „Олтеница”, „Тинтява”, „Добри Чинтулов” (от „Силистра”
до „Опълченска”), „Опълченска”,
„Козлодуй” (от „Опълченска” до
на стр. 6

Даниела ГВОЗДЕЙКОВА-КИРЯКОВА, Секретар на община Тутракан:

Администрацията
трябва да е
организирана и
прозрачна
- Трудна беше първата
година за моята позиция
– Секретар на Общината,
защото преминах през
период на адаптация и
навлизане в нормативната база.
Работата в общинската администрация, за мен
бе истинско предизвикателство.
- Каква трябва да бъде
общинската администрация?
- Мое мнение е, че тя
трябва да бъде организирана, прозрачна, отворена
към хората, да работи
за тяхното благо. Бих
казала, че донякъде е
постигнато, но има още
какво да се желае за побързото обслужване на
гражданите.
- Кои са най-търсените административни
услуги тук?
- Много търсени са
служителите от ГРАО справкиотнасящи се до
Закона за гражданската
регистрация, удостоверения за наследници. В
„Местни данъци и такси”
най-търсената услуга е
удостоверение за липса
на задължения. Услугите
са взаимнообвързани между различните дирекции.
- Има ли жалби на
граждани?
- Има. Те се жалят от
нередности, които за-
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Блиц - интервю
с Петя КНЯЗОВА-ВАСИЛЕВА,
Зам.-кмет на Община Тутракан

- Кое е най-важното за работата, а и за Вас
самата?
- Лоялност, толерантност, професионализъм,
екипност.
- Принципи за работа?
- Цел, последователност, кураж, почтеност.
- А коя е Вашата цел в работата?
- Имидж! Добър и качествен имидж на Тутракан.
Тутракан е прекрасно място за живеене, с прекрасни
хора – знаещи, можещи, и това трябва все повече
хора да го научават.
- Определение на изминалата управленска година?
- Новаторска.
- Кое е новаторското постижение?
- Празникът на реката с „Огненият Дунав”.
- Значимостта му?
- Популяризиране на Тутракан. Само за няколко
месеца успяхме да вкараме във всички новинарски
емисии новини от Тутракан, тоест, всички чуха за
Тутракан, а около 8 000 души дойдоха и видяха.
- А най–професионалното събитие?
- Международният конкурс „Речни ноти”.
- Кое е най-изморително за Вас?
- Интригата и нечистоплътността във всяко едно
отношение.
- В какво вярвате?
- Вярвам в доброто у хората! Хората са добри, но
само когато го осъзнаят и поискат!

Милен МАРИНОВ, Зам.-кмет на община Тутракан:

белязват, или от чисто
битови проблеми.
- Жалби свързани с
работата на администрацията има ли постъпили?
- Не, до този момент,
поне до мен не е достигала такава жалба отнасяща се до дейността на
служителите от общинската администрация.
- Специално за администрацията, Общината
има вече спечелен проект, подписан е договор.
Какво ще се случи по
него?
- Конкретно целите
са: създаване на климат
благоприятстващ промените в интерес на постигането на определени
резултати в посока на
откритост и прозрачност, отзивчивост, етично поведение, компетенции и капацитет; намаляване на сложността и
разходите на системата
на местното управление
в Общината и повишаване
на нейната ефективност;
увеличаване на капацитета на качеството на
управление в местната
власт на Община Тутракан и подобряване на дос- Какво Ви научи първатъпа до публични услуги
предоставени на местно та година в общинската
администрация?
и регионално ниво.
- В първата година от
- Ако ги преведем на
мандата се научих на мнона стр. 6

Има бъдеще за хората в Тутракан

го неща, различни от тези,
които съм правил до момента. Те са полезни за
моя трудов опит, ще са
полезни и занапред в на-

шето управление.
Аз съм привърженик на
екипната работа и тук
продължихме да работим
по този начин, като един
екип. Смятам, че благодарение на кмета и на всички
нас се сформира един работещ и успешен екип.
Важно е да обръщаме
внимание на малките неща,
които за обществото
може да са незначителни,
но за отделния човек са
много съществени.
- С какви проблеми
идват в този кабинет
гражданите?
- О, с различни! За инфраструктурата в града, частни проблеми – за
строителство, взаимоотношения със съседи.
Помагаме, докъдето са ни
компетенциите. Има проблеми, в които не можем
да се месим. При взаимосъседски отношения помагаме само с консултация.
Напоследък имаме проблеми с животновъди, които отглеждат животните
в рамките на града. Там
се намесваме. Засягаме
доста интереси, но в края
на краищата има правила,
които трябва всеки да

спазва.
- Променен ли е Тутракан? Как изглежда той
от този управленски
стол?
- Градът видимо се променя, но това трябва да
кажат нашите съграждани. Аз съм убеден, че и те
биха го потвърдили.
Стремим се да работим
по такъв начин, всичко да
се изпълнява качествено
и да бъде за доброто на
града.
- Кои са трудните моменти?
- Сега се връщам от една
среща, на която се коментираше земеразделянето.
Там има комплексни грешки
натрупани през годините –
кои умишлено, кои – не, но
има много грешки и много
сложни казуси. Стремим
се да ги решаваме, но там
има сериозни пропуски.
- Какво бихте казали
на тутраканци в този
момент?
- Да вярват в нас и в
себе си, че нашият град
наистина може да бъде
чрез една всеобща работа
и взаимопомощ променен.
Има бъдеще за хората в
Тутракан!
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ОБЩЕСТВО
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на община Тутракан:
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница:

Продължаваме да работим...
от стр. 5
„Сливница”), „Дунав”, „Крепостта” (от парк „Таньо войвода” до
„Ропотамо”), „Раковски”, част от
ул. „Таньо войвода” (от „Родина”
до „Даме Груев”), „Даме Груев”,
„Пею Яворов” (от „Даме Груев” до
„Черна”), „Никола Обретенов” и
част от ул. „Вежен” (от „Белмекен”
до „Родина”).
- Проектът за рехабилитацията
на 13-те улици е от преди 2-3
години. Каква е историята на
забавянето?
- Този проект е наследен. След
като ние поехме управлението
на общината получихме писмо
от Главна прокуратура за съмнения за корупционни сделки
и за неправомерно печелене на
обществената поръчка. И в тази
връзка проектът бе стопиран. След
поредица от разговори получихме
разрешение от прокуратурата да
пуснем наново тръжната документация и обществените поръчки.
Изпълнихме по закон всичко и на
29-ти ноември отваряме предложенията на фирмите участници
в тази обществена поръчка. Надявам се през м.март-април по
всички тези 13 улици да бъде започнато асфалтирането, разбира
се, всичко зависи и от времето.
Така или иначе до края на годината изпълнителите ще са ясни.
- Макар че вече идва зима,
читателите обръщат внимание
на пътната маркировка. Липсват
„зебри” до ОЦИД и до „Текето”
(стълбищата към ул. „Трансмариска”), а там всеки ден пресичат
много деца.
- Възможно е да има липсващи
пешеходни пътеки. Аз за това поисках гражданите да сигнализират
къде имаме такива пропуски, за
да можем да ги възстановим За
съжаление, „зебрите” се изтриват
сравнително бързо, колкото и да
е добра боята - от движението, от
климатичните условия тази боя
се заличава.
- Защо по необитаемата част на
ул. „Осогово” има толкова много
стълбове с лампи, а там, където
живеят хора няма или има 1-2?
- За да светят след като е необитаема част, значи никой не
ни е подал сигнал за това нещо.
След като е необитаема ще бъдат
изключени с цел икономия на
електроенергия.
- До къде стигнаха съдебните
дела на Община Тутракан срещу
„ТФК” АД за собствеността на терена внесен като апортна вноска
в дружеството някога?
- Земята вече сме си я върнали, мисля, че беше 55 декара. В
Окръжен съд спечелихме делото,
на втора инстанция също има
решение на Апелативния съд, че
тази земя трябва да бъде възстановена на община Тутракан и тя да
е общинска собственост.
Тази земя ще бъде на гражданите на гр. Тутракан.

- Има ли бъдеще фериботът?
- Не смятам, че има бъдеще.
Само това мога да кажа. Нашия
град няма инфраструктура, за
да има ферибот. Това, което
имаме като идея и което вече
сме го предложили и на народния представител и на областния
управител е мястото на Помпената
станция до с. Пожарево - там да се
разработи едно товарно пристанище заедно с един бак, т.е ферибот
за леки коли.
- В какъв етап на развитие се
намира Сдружение „Защитена
местност „Калимок-Бръшлен”, в
което членува Община Тутракан?
Къде са лекият автомобил и речният катер?
- Точно за колата и за катера
съм задал въпрос на д-р Куцаров.
Отговорът, който ми се даде е,
че са върнати на управляващия
орган, за което аз се съмнявам.
Управляващият орган е Министерството на околната среда и
водите. Така че там ще трябва да
се провери.
- А кой съхранява скъпата
компютърна техника, размножителна и друга апаратура и още
куп инвентар на Сдружението
закупени по проекта финансиран
от Световната банка?
- Те са долу в офиса на самото
сдружение, което е до Дирекция
„Общинска собственост”.
- Проверявано ли е дали всичко
е в наличност по инвентарните
описи?
- По описите не е проверявано,
но ще го направим. Ние така или
иначе сме членове, даже сме си
платили членския внос за тази
година.
- На какъв етап е проектът в
общинската болница?
- В момента работи комисия,
когато оценява предложението за
доставка и за строително-монтажни работи по проекта, който е за 4
300 000 лв. Дай Боже, всичко да
мине добре и другата седмица ще
имаме вече фирма-изпълнител.
Минала е и тъжната процедура за
надзор, за управление на проекта.
Така че това е последната крачка
до реализирането му. Надявам се
до 2-3 месеца болницата вече да
е с ново оборудване.
- Кои са пречките, които Ви
затрудниха през първата година
на управление?
- Много са. На първо място са
зациклилите проекти, които бяха
входирани от предното управление и втората голяма пречка,
която ни донесе негативи, е осемгодишното бездействие.
Когато започнахме ремонта на
улиците, имаше много голямо
брожение от хората - „Защо тази
улица, а не тази улица?” Вижте,
не можем да ремонтираме целия
град изведнъж. Това ни донесе
наистина голям негатив, защото
нищо досега не се е случвало в
Тутракан в тази посока. Хората
видяха, че имаме желание да на-

правим нещо ново, да преобразим
града и ни засипваха с предложения и с искания, но финансовият
ресурс и физическите сили на
общинска администрация не са
толкова големи, за да свършим
за една година всичко, което те
предлагат. Мога да кажа, че няма
да спрем да работим. До края на
седмицата ще бъдат предоставени люлки, пързалка, катерушки,
за нова детска площадка, която
ще бъде инсталирана в квартал
„Възходи” на мястото на старата
площадка, която има 2 счупени люлки и 1 опасна за децата
пързалка. Всичко това ще бъде
демонтирано и ще бъдат монтирани новите детски съоръжения,
като догодина сме предвидили
площадката да бъде облечена и с
противоударна материя, за да не
се нараняват децата.
- Кой е най-смешният случай
изживян в кметския кабинет?
- Най-смешният беше, когато
една дама дойде и поиска да я
разведа с мъжа й. Точно на тази
среща, по една случайност на посещение беше и депутатът Стефан
Господинов. Човекът се хвана за
главата. Жената ме помоли да я
разведа с мъжа й, защото тя не
можела да се разведе. Това ми е
най-фрапиращият случай.
Иначе има много искания от
гражданите, които няма как да
се случат – за ремонт на частни жилища, за отчуждаване на
земи, съдействие в полиция или
съд, за които ние нямаме такива
правомощия.
Хората като видят, че никъде
никой не им обръща внимание,
идват в Общината и мислят,
че ние можем всичко това да
изпълним. Ние си имаме едни
определени правомощия. Имаме
си един определен параметър,
който не можем да надскочим или
да преминем.
- Трудните моменти?
- Тежко е, защото в момента се
чудя как и се мъча да балансирам
работата ми като кмет и професионалната ми работа като експерт
по болестите по дивеча. Много е
трудно, но благодарение на екипа,
с който работя, мисля, че ще се
справим.
- След една година управление
– какво означава да си кмет?
- Мога да кажа само, че ако
човек иска да е кмет и да не става
нищо в общината – тогава е много
лесно да си кмет и да си стоиш в
кабинета.
Ако, наистина, един кмет с
екипа, който управлява общината
иска да се случват неща, това
означава много труд, много бягане, много безсънни нощи. Като
пример мога да дам, че за цялата
по-минала седмица само една
вечер се прибрах в къщи.
За да се случват нещата трябва
голям лобизъм, много бягане и
мотивирани искания към самото
правителство.

Първата година е като...
от стр. 4 от разорените мери да бъде отдаден най-вече на животновъди,
тютюнопроизводители, може би
и зеленчукопроизводители.
Тук искам да инициирам една
по-голяма активност, за да имаме
субект, с когото да седнем да
разговаряме и това лице за мен
са Сдруженията или Асоциацията.
Искам да благодаря и на Цветан
Филев от Националната асоциация
на тютюнопроизводителите, който
е активен и работи наистина за защита на тютюнопроизводителите.
Мисля, че това трябва да успеем да
направим с животновъдите.
Човек по-трудно говори за себе
си и за това, което е направил.
Всичко това коства много енергия.
Първата година е може би като
първата стъпка. Тя е трудна, нестабилна. Целта ми беше да бъдем
малко по-уверени. Чисто политическата ситуация, която се създаде
донесе и доста затруднения.
- Каква е политическата ситуация сега?
- Уталожиха се страстите. Исках
политическата поляризация да не
се пренася в работата на Общинския съвет, защото тя няма да бъде
в полза на хората, ще затруднява
работата на общинската администрация. Имаше такива периоди
- бойкотиране на сесии, които
се отложиха. Тази политическа
ситуация мисля, че вече отшумява.
Притесненията ми са, че от началото на другата година тя още
повече ще се нагнетява, защото
наближават следващите парламентарни избори. Дано да не са
деструктивни, а наистина да са
съзидателни и креативни.
Все още се опитваме да си пречим, отколкото да си помагаме.
Това най-вече зависи от нашата
политическа култура, политически опит, който бихме могли да
натрупаме.
За съжаление отсъства неформалният диалог. За мен това е един
политически инат, а в политиката
не трябва да има такъв. Защото ние
не сме дошли да покажем някакво
себелюбие или честолюбие, а да
работим и да правим компромиси
в името на бъдещето на общината.
Трябва да надскочим личните си
амбиции в името на това, което
наистина сме се ангажирали да
бъдем - обществено полезни като
политически фигури.
Винаги съм бил против това
злободневната интрига да бъде
двигател, мотивация за едно политическо действие и разрешаване
на някакви проблеми, свързани
с гражданите. Защото така или
иначе пречи и на Общинския съвет.
Ние нямаме приети политики в
дадено направление, където да сме
постигнали общи съгласия.
Не работи Председателският
съвет, където тези политики да
бъдат предварително оформени.
И все пак, надявам се наистина
да придобием една култура на политическо общуване и дебатиране
в комисиите и в заседанието на

от с. Дичово до с. Суходол. Този
водопровод е най-амортизиран,
най-често авариращ особено през
тежката зима. Другият проект,
който сме го входирали, е за реконструкция на спортния център.
За сега имаме добри новини за реализация като там сме предвидили
изцяло да променим визията на
градския стадион. Ще има ремонт
на дренажната система на терена.
Предпочетохме да остане тревна
настилка, да не я заменяме с
изкуствена. Ще изградим също съблекални, административна част,
зала за рехабилитация със сауна,
в западната част на стадиона ще се
сложат пейки за около 5000 места,
осветление за целия стадион.
Моята идея беше този Спортен център да се раздели на два
функционални типа – за активно
спортуващите и за спорт през
свободното време с изграждане на
открит плувен басейн, 2 баскетболни площадки, тенис на корт, тенис
на маса, детска площадка. Надявам
се да стигнем до този етап да подпишем договор и живот и здраве
да започнем да работим.
Заложили сме и трети проект
- ремонт на читалищната сграда
в гр. Главиница. И там очакваме
отговори, макар шансовете тук да
са по-малки.
Отделно на днешното заседание
общинските съветници одобриха
нашето предложение за проекти
за изграждане на противопожарни
площадки край с. Сокол, също и
залесяване на неземеделски територии от горския фонд - близо
780 декара в землищата на Малък
Преславец и Долно Оряхово. Мисля, че там ще постигнем положителни резултати.
Следващото, което искам да
спомена е изграждане на рибарско
селище. През септември подписахме договор с Агенцията по рибарство и аквакултура за реализация
на този проект. Ще започне през
пролетта, след като се проведат
необходимите процедури за избор
на изпълнители през зимата.
В процес сме на подготовка и
на втори проект към Агенцията по
рибарство и аквакултура.
Това, което наблегнах в моите
разговори с кметовете на селата
още в самото начало е за поддържането на чистотата по улиците
в съответните населени места,
да се почистят всички гробищни
паркове. Доста населени места се
почистиха. Имаме дарена 1500 м
телена ограда от Турция, с която
ще бъдат оградени гробищните
паркове.
Голяма борба беше за определяне границата на разораните мери.
Ние трябва да бъдем един добър
стопанин на нашата общинска
собственост, за да има и приходи
Общината. Това е продължителен
процес, който за съжаление трудно
върви. Моите намерения са този
поземлен фонд, който се получи

Даниела ГВОЗДЕЙКОВА-КИРЯКОВА, Секретар на община Тутракан:

Администрацията трябва да е...
от стр. 1 какъв начин да се оптимизират и преструктурират дейностите за
отделните длъжности
в общинската администрация, така че да бъде
максимално уплътнено работното време на всеки
служител и гражданите
да бъдат обслужени максимално бързо.
- Кой ще подготви
Анализа?
- Фирма-подизпълнител,
който ще бъде избрана

обикновен език, каква е
същността на проекта?
- Заложено да бъде направен функционален Анализ на дейността на общинската администрация
в рамките до 9-я месец от
хода на проекта. По-нататък – ще бъде запозната
общинската администрация с резултатите, ще
бъдат проведени обучения
на база на Анализа – по

чрез процедура по Закона
за обществените поръчки. Външна фирма ще
бъде, но и с участие на
хора от администрацията. Анализът трябва да
бъде наистина за администрацията на Община
Тутракан.
- Какво й е необходимо още на тутраканската администрация? Има
ли нужда от преструктуриране, от промяна?
- Чисто структурните

промени ние сме ги направили. Но от оптимизиране
на длъжностите определено има нужда. Много бих
се радвала, ако Анализът
ни посочи точно посоката, по която трябва да
тръгнем. Защото ние сме
нов екип, нормативните
промени за едногодишния
период относно администрацията бяха много.
Стремели сме се винаги
да изпълняваме и да бъдем
в крак с промените. Но

външният човек вижда
къде са грешките и може
да даде верен съвет.
- Има ли наказани служители от администрацията?
- Не, няма. Мисля, че хората, които работят тук
ясно и съвестно си изпълняват задълженията.
Надявам се да продължат
така и занапред.
През м. януари предстои атестиране. Тогава
най-ясно и видимо ще си
проличи ситуацията. Наредбата за атестиране
също е променена, заложени са много показатели, които са съпоставими

Общинския съвет. Трудно постижимо, но мисля, че трябва да го
налагаме като стил. Когато някой
общински съветник казва: „Няма
да гласувам”, нека да се обоснове
защо няма да гласува. Винаги трябва да има мотив и аргумент, било
то за или против, а не само ей така,
просто „Няма да гласувам”. Това
за мен е несериозно и не отговаря
на очакванията на гражданите на
съответната община. Чисто политическото интригантстване не би
довело до никъде.
- По какви въпроси най-често
идват в кметския кабинет гражданите?
- Много хубав въпрос, който
винаги ме кара и да се усмихвам,
и да се ядосвам, защото кметският
кабинет някак си се бърка с Агенция за социално подпомагане.
Искам още веднъж да кажа, а
ще го сторя и на общоселските
събрания - Агенцията за социално
подпомагане е една структура,
която е различна и отделна от
общинската администрация. Там
има наредби и инструкции, които
определят кой би могъл да бъде
подпомаган. Казвам го в такъв
смисъл, хората да не се заблуждават, да не залагат празни надежди,
че кметът на общината може да
отпусне помощ на някой болен
или социално слаб. Наистина,
гражданите трябва да разберат,
че има ясни правила и служби, по
които трябва да се работи. Всичко
друго създава едно напрежение,
едни празни очаквания.
Общинската администрация
трябва да предостави много информация. За съжаление няма
звено, което да информира гражданите, да има такъв център.
Мисля, да създадем една неправителствена организация, да има
финансиране по оперативните
програми за издръжка и за възнаграждение, за да може наистина
до хората да достига информация.
- Каква ще е следващата година?
- Следващата година е много
важна и много непредвидима. В
смисъл, че 2013-та е последната
година от програмния период
2007-2013 г.
Моето намерение е да кандидатстваме по оперативните
програми и да се възползваме
от тези средства, защото за една
малка община като Главиница това
е много важно.
Общината трябва да има готови
технически проекти по отделни
направления и когато се отворят
мерките да се кандидатства, защото сроковете са малки и трябва
да се реагира много бързо. Затова
искам следващата година да имаме технически проекти. От 2014-та
е началото на новия програмен
период, а докато се кандидатства
и стане реализацията ще дойде
2015-та и краят на мандата. За
съжаление се случихме в този
промеждутък между 2013 и 2014 г.

и съизмерими във формулярите за оценяване. На
всеки един служител ще
бъде измерена работата, която е свършил и
ще получи съответната
оценка.
Накрая бих пожелала на
общинските служители
да бъдат живи и здрави,
те и техните семейства.
Надявам се за предстоящия период на работа
да бъдат изпълнителни,
съвестни и отворени към
новостите. Да се стараят да ги прилагат, защото всичко ново винаги е
по-добро.
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СМЯХ

Малки обяви

Продавам китара – 40 лв. и булчинска рокля раз-

Мъж се обажда на секретарката в лудница и пита кой е в осемна- мер М, цвят шампанско, за слабо момиче – 70 лв.
десета стая.
Подарък – чанта.
- Никой – отвръща тя.
За справки: 0884294379
- Чудесно – възкликва мъжът. – Значи съм успял да избягам!

"Магазин за обувки" в кв.Текето предлага нова
Какво е ад? Място, където: готвачите са англичани, инженерите
са французи, проститутките са американки, балерините са немкини, есенна стока МОДА`2013 - палта, якета, суичери,
боти,
ботуши и много други.
войниците са араби, продавачите са цигани, кинаджиите са италианци,
Заповядайте при нас! Магазинът работи без поа политиците са българи.
Петгодишна дъщеря пита баща си: - Тате, преди да се ожениш за
мама кой ти е подсказвал как трябва да се кара колата?

ВРЕМЕТО

Продава се жилищен имот с двор на ул. "В.Търново"

Учителката пита: "Как е на английски котката падна в басейна и се
№17а в Тутракан. Оглед след уговорка.
удави? "
За контакти: Иванка Калинова, тел. 0866 65 746
Иванчо отговаря: "The cat хоп пльок in the pool, and then бълбук,
бълбук. No more мяу-мяу!

чивен ден!
Телефон за контакти: 0889 36 39 55

В петък и събота ще бъде почти тихо и сутринта
на места в низините ще е мъгливо или с ниска облачност. Повече слънце ще има в часовете около и след
обяд. Сутрин ще е студено, дневните температури
ще се повишат слабо и максималните ще са между
10° и 15°.
В неделя и понеделник ще има разкъсана облачност,
значителна в западната част на Дунавската равнина
и в източните райони, където са възможни изолирани
краткотрайни превалявания.
Във вторник и сряда ще прониква малко по-хладен
въздух и ще се понижат главно дневните температури. Вятърът от североизток ще се усили, по-чувствително в Източна България. Ще преобладава облачно
време, без съществени валежи.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА

Търся спешно квартира под наем в Тутракан къща или апартамент.
Телефон за връзка: 0886867391

- Майко, ангелите летят ли?
- Летят, детето ми.
- Снощи чух баща ми да казва на слугинята "Ангелче мое" . Тя кога
ще лети?
- От утре, миличко.
Влакът излиза от тунел. В купето има и младоженци. Мъжът (на
ушето на жена си): - Ако знаех, че този тунел е толкова дълъг щях да
се възползвам.
Жената (гръмко): - Какво? Това не беше ли ти?
- Госпожице, имате прекрасни очи!
- Възможно е, само че очите ми не са там, където гледате, а понагоре…
Мъж бил нападнат от двама крадци. Той геройски се съпротивлявал,
но накрая те го надвили и му пребъркали джобовете. Не намерили много.
- И се съпротивлява така за четирийсет и осем цента?! - не повярвал
на очите си единият крадец.
- Само толкова ли искате? - облекчено попитал мъжът. - Аз пък си
помислих, че търсите петстотинте долара в обувката ми.

www.weather.bg

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

до Общинския пазар предлага:

Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079
Шлайфане, Колянови валове - качествено,
на добра цена.
с. Старо село, община Тутракан, Завода
За справки: 0897 868783 и 0896 817007

Санитарен магазин

СУДОКУ

Разговор в пернишко заведение:
- Как ще платите?
- В бой.

Продукти за вашето здраве, медицински консумативи, помощно-тенически средства, ортези и др.
С нов адрес: ул. "Трансмариска" №29
За справки: 0894 52 70 79

ЗЕЛЕНОТО ЗЛАТО НА ДУНАВ ДОГОВОРИ ЗА НАД 80 МЛН.ЛВ.
ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
Поредица от събития в Тутракан
В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
О
О

т 18 до 23 ноември
под този надслов в
Тутракан по инициатива на Народно читалище
„Никола Йонков Вапцаров
1873“ се провеждат поридица от творчески срещи за
създаването на комплект
от издания, посветени на
темата за опазването на
природата и устойчивото
ползване на природните
ресурси в района на река
Дунав, предназначени за
различни целеви групи.
Проектът „Зеленото злато на Дунав“ се изпълнява
от Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1873“,
Тутракан в партньорство с
Музея на цивилизацията
на Гумелница, Олтеница,
Румъния и Областна администрация Силистра в
рамките на Програмата за
териториално сътрудничество Румъния – България
2007 – 2013 г.
- От 18 до 23 ноември под
този надслов в Тутракан
ще се проведат творчески
семинари:
- От 18 до 20 ноември
2012 г. в залата на читалището – творчески семинар
за учители от детските
градини на общините Тутракан и Олтеница за създаване на книжка за оцветяване и пъзел, посветени на
природата на река Дунав,
за децата от детските
градини;
- На 20 и 21 ноември 2012
година в Залата на Общинския съвет на Община Тутракан – работна среща за
представители на бизнеса
от двете общини за споделяне на добри практики
за устойчиво ползване на
природните ресурси в ра-

йона на река Дунав;
- От 21 до 24 ноември
2012 г. – творчески семинар с фотосафари по река
Дунав за млади фотографи
и художници от Тутракан
и Олтеница за създаване
на фотографии и картини,
посветени на хората и природата на река Дунав;
- На 22 ноември от 11.30
часа на от старата автогара до читалището ще
има шествие на фолклорните състави от тутракан и
Олтеница, а от 17.30 часа
в залата на читалището – концерт на същите
състави.
В рамките на тези събития с участието на всички заинтересовани групи
ще бъдат създадени комплект от образователни
материали, посветени на
природата на района на
река Дунав – популярна енциклопедия, мултимедиен
диск, книжка за оцветяване
и пъзел, сборник с добри
практики за устойчиво
ползване на природните ресурси и др. Произведените
продукти ще бъдат представени и разпространени
на премиерни събития с
представители от самите
организации, участвали в
създаването им.
Другите партньори по
проекта – Областна администрация Силистра и
Музеят в Олтеница организират конкурси за средношколци за създаване на
литературно произведение
и за художествено произведение на същата тема.
Отличените произведения
ще бъдат включени в изданията на проекта.
Областна администра-

ция Силистра провежда и
семинар за институциите
на държавната и местните
власти и неправителствения сектор за обсъждане на
основните теми и послания
на изданията на проекта.
Резултатите от творческите семинари ще бъдат
предадени в ръцете на
професионални художници,
писатели, издатели, за да
оформят и произведат:
- Популярна енциклопедия
и мултимедивн диск „Зеленото злато на Дунав“ на
български и румънски език.
Мултимедийният продукт
ще е пригоден за ползване
и за лица с увреждания в
слуха и в зрението;
- Книжка за оцветяване и
пъзел за детските градини;
- Три нови популярни песни за младежка аудитория,
посветени на природата на
река Дунав;
Всички произведени продукти ще бъдат представени от участниците в
създаването им и разпространени на премиерни събития в населените места
на областите Силистра и
Калараш.
Всички граждани на
Тутракан са поканени да
посетят шествието на
фолклорните ансамбли от
Тутракан и Олтеница на
22 ноември от 11.30 часа
от старата автогара до
читалището, а от 17.30
часа на концерта на същите състави в салона на
Читалището в Тутракан.
За повече информация:
Анка Монева, секретар
на читалището,
тел 0866 60 045

бластен информационен център – Силистра приключи четвърти цикъл срещи по общини
на тема „Инвестиране
на европейски средства
в България – постижения
и перспективи“. Над 130
участници в работните
срещи, сред които общин-

Задължение на всяка община е да подготви в срок
Общинския си план за развитие, който да гарантира
интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж, в
унисон със стратегията
Европа 2020 и с българските планови документи.
Към 01 октомври 2012

ски експерти, общински съветници, читалища и местен бизнес, се запознаха с
напредъка по изпълнението
на Оперативните програми
на национално, областно и
общинско ниво. Наравно с
работата по проекти и с
повишаването на усилията
за максимално усвояване
на европейските средства
до края на 2013 г., тече
и подготовката на Новия
програмен период 20142020. Информацията за
постигнатите резултати
до момента и за научените
уроци служи и като основа
за бъдещото планиране.

г. в област Силистра са
сключени 81 договора по
Оперативните програми
на обща стойност 82 760
592 лв. Бенефициентите са
42, а най-голям брой проекти се изпълняват по ОП
„Развитие на човешките
ресурси“ - 37 договора на
обща стойност 3 976 082
лв. По ОП „Околна среда“
се реализират мащабни
инфраструктурни проекти, които са с най-висока
стойност - 8 договора за
52 236 149 лв. 42% от договорите са вече приключени, 25% са със статус
регистрирани, 19% се из-

пълняват в момента, а 14%
са прекратени. Част от
приключените проекти са
включени в Сборник с добри
практики, който предстои
да бъде издаден от Областен информационен център
– Силистра.
По данни на Държавен
фонд „Земеделие“ от края
на месец септември, сключените договори по Програма за развитие на селските райони са със 127
юридически лица в област
Силистра за общо 120 137
130,00 лв., от които над
72 млн.лв. е размерът на
субсидията. В тези суми се
включват и проектите на
общинските администрации – Община Тутракан
е договорила над 6,7 млн.
лв., Община Алфатар – на
6,2 млн.лв., Община Ситово – 5,5 млн.лв., Община
Кайнарджа – 2,2 млн.лв. и
Община Главиница – 0,7
млн.лв. Община Силистра
не е избираем бенефициент
по тази програма. Земеделските производители и преработватели в областта
са договорили повече от
92 млн.лв. за технологична
модернизация.
ОИЦ – Силистра е част
от мрежата от 28 информационни центрове за
популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени
с финансовата подкрепа
на Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Нов офис на НДСВ в Тутракан
Ч

Да си спомним за славната
улица „Кърпачев”

ленове и симпатизанти
на НДСВ взеха участие
в официалното откриване на новия офис на партията
в Тутракан. Той се намира
по централната улица „Трансмариска”, на втория етаж в
сградата на бившия „Наркооп”.
„Вратата на този офис е
широко отворена за всички
граждани”, каза председателят на партийната структура в Тутракан Цветана
Кирова и благодари на всички,
които са помогнали при нанасянето на новото място.
На същия адрес гражданите
могат да търсят и Сдружението за защита правата на
потребителите.
Тук продължава и подписката на НДСВ за увеличаване на
детските надбавки и майчин“ТГ”
ството.

Инициативен комитет организира среща на
бившите и настоящи живущи от улица "Рибарска" (бивша "Христо Кърпачев") на 1 декември
2012 г. в механа "Мелани" в 12:00 ч.
Желателно е да се носят архивни снимки.
Предварителна заявка при Анастасия Якова на
тел. 0887 553 884, 0895 425 453 и стационарен - 6 58 90

Дарение за Интерната в с. Варненци
змина месец от успешното
приключване на кампанията
„Предай нататък…”. Благодарение на гражданите на Тутракан
децата от ЦНСТ, с. Малък Преславец
получиха топли дрехи и обувки. В
един обикновен ден, техният свят
беше за кратко променен.
Благодарение на щедростта на
дарителите от събраните пари остана малка сума, с която Община
Тутракан реши да подпомогне и
децата от СПИ „Христо Ботев”, деца
не по-малко ощетени и пренебрегнати от съдбата, информираха от
общинската администрация.
Там директорът Ангел Ройбов и
персоналът на учебното заведение
всеки ден с желание и професионализъм се занимават с тези деца, учещи ги на ред, дисциплина, социални
контакти, както и лична хигиена. С
оглед на факта, че с децата се занимават хора като Ангел Ройбов, Сашко Змеев и Танжу Асан - признати
специалисти в спортa, възпитаниците на СПИ ”Христо Ботев” са едни от
най-добре подготвените в спортните
състезания не само на общинско,
но и на областно ниво. Именно това
подтикна екипа на Община Тутракан
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„Белица” победи "Аристон"
ФК „Белица” спечели поредната си среща в първенството на Североизточна „В” футболна група като на
свой терен победи с 1:0 русенския „Аристон”.
Голът в 45-а минута бе от дузпа за нарушение срещу
Мирослав Мирославов, а Ивелин Спасов бе авторът на
стрелбата от 11-те метра.
Това е и мачът, в който един от местните фенове
внезапно нахлу на терена и тръгна на саморазправа с
играчите от Русе.
ФК „Белица” заема трето място във временното
класиране с 22 точки, а следваща негова среща е на 18
ноември, когато ще гостува на отбора на Преслав.

да закупи с останалите финансови
средства спортни обувки и да ги
дари на децата от с. Варненци.
Това се случи на 8 ноември т.г
като част от дарителската кампания
„Предай нататък…” заедно с организирания по инициатива на Общината
спортен полуден с децата от СПИ
„Христо Ботев”.
Възпитаниците от с. Варненци посрещнаха своите гости - двамата зам.-

кметове - Петя Василева и Милен
Маринов, и служители на общинска
администрация Тутракан, с организирана футболна среща.
Преди началото на мача учениците
получиха спортните обувки.
След последния съдийски сигнал
на футболния мач всички се отправиха към физкултурния салон,
където гостите от Общината и децата
играха заедно тенис на маса. Това е

спортът, в който децата от с. Варненци представиха като първенци
Област Силистра на състезанията на
зонално ниво.
След изтощителните спортни
игри, за момчетата от интерната
бе дадена почерпка, а те от своя
страна не останаха длъжни и в знак
на благодарност към своите гости
рецитираха стихотворения и пяха
народни песни.

Демонстрация на майсторско управление на велосипеди
Джафер МЕХМЕД
с. Зебил, община Главиница се проведе състезание
по майсторско управление
на велосипед с участието на всички
ученици от 1 до 8 клас, които се
обучават в ОУ „Васил Априлов” в
гр. Исперих.
Събитието бе подчинено на иде-

16 - 22.11.2012 г.

ята за популяризиране резултатите
от работата по проект „Подобряване качеството на образованието в
средните училища чрез въвеждане
на целодневна организация на
учебния процес”.
„С провеждането на този нетрадиционен урок, каза директорът на
училището Екатерина Димитрова,
бяха ангажирани както учители,

възпитатели и
ученици от една
страна, така и родители, културни и общински
институции от
друга, в лицето
на читалищния
секретар Зайде
Наим кмета на
селото Недим
Чауш”.
Пред погледа на своите учители,
жителите на селото и околните
населени места, децата дадоха
всичко от себе си, за да докажат
знанията си и да демонстрират
учения не само за управление, но и
за спазване правилата за движение
с велосипед.
В края на състезанието г-жа
Димитрова обяви резултатите.
Всички участници получиха гра-

моти и подаръци подготвени от
организаторите.
Това не е единственото мероприятие, което се провежда в
селото с участието на учениците
– Нова година, 8-ми март, Байрам,
са все празници, когато не утихва
детската глъч.
От името на обществеността
кметът Чауш благодари на ръководството на исперихското
училище за успешното обучение и
възпитание на децата от с. Зебил.

Резултати от изиграните футболни срещи на отборите от общините Тутракан и Главиница в Западна група
на Областното първенство за мъже в 11-ти кръг:
ФК "Заря-2006" (Цар Самуил) - ФК "Спортист" (Кайнарджа) – 1:1
ФК "Айдемир" (Айдемир) – ФК "Левски-2" (Ножарево) – 8:2
ФК "Панайот Хитов-2006" (Тутракан) - ФК "Добруджанец-2005" (Алфатар) – 6:0
ФК "Добруджа" (Ситово) – ФК "Спортист-Преславци"
(Преславци) – 4:1
ФК "Левски - 96" (Главиница) - ФК "Добруджа" (Искра) – 2:3
Във временното класиране отборът на Тутракан –
„Панайот Хитов” оглавява таблицата с 29 т.
В Западната група на Областното футболно първенство при юношите младша възраст, след победа с 3:0
над "Добруджанец-2005" (Алфатар), ФК „Панайот Хитов”
(Тутракан) продължава да е на второ място във временното класиране с 27 т.
Срещите в 12-тия кръг – мъже и юноши младша възраст:
ФК "Левски - 96" (Главиница) - ФК "Раковски-2005"
(Калипетрово)
ФК "Брадвари-08" (Брадвари) - ФК"Спортист-Преславци"
(Преславци)
ФК "Панайот Хитов-2006" (Тутракан) – ФК "Левски-2"
(Ножарево)
ФК "Айдемир" – Айдемир - ФК "Заря-2006" (Цар Самуил)

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

21 ноември – Крум РАДКОВ, Гл. спец. „Инфраструктур16 ноември – Д-р Юрий ВАСИЛЕВ, Стоматолог, Обно развитие”, Община Тутракан
щински съветник от ГЕРБ, ОбС-Тутракан
21 ноември – Сехер БАСРИ, Мл. експерт „Канцелария
19 ноември – Сузан ЙЕШЕЛИ, Директор на ДЦ „Св.
на кмета”, Община Тутракан
Мина”, гр. София, фен на в. „Тутракански глас”
21 ноември – Февзие УЗУН, гр. Тутракан
19 ноември – Младен ГАНЕВ, Изпълнител ОбС, Община
22 ноември – Нидалина КУМАНОВА, Учител, СОУ „Й. Йовков”
Тутракан
22 ноември – Сейфи САЛИМ, Общински съветник от
20 ноември – Ангел ВЪРБАНОВ, Работник, Гробищен
ЕНП, ОбС-Главиница
парк, Община Тутракан
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