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и
к
с
н
а
к
утра

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 39

Година LI

17 - 23 октомври 2013 г.

Рибният дар на трапезата
и на… рисунките е господар!
родължава изпълнението
на проект “Промоционална кампания, насочена към
подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в
община Тутракан” по Оперативна
програма за развитие на сектор
"Рибарство", финансирана от Европейския фонд за рибарство за
програмен период 2007 - 2013 г.
На 19 и 20 октомври (събота и
неделя) ще се проведат последните два конкурса за най–атрактивна
рецепта с риба. В залата на Общинския съвет по обед - в 12:00 часа,
на любители и професионалисти-

П

кулинари е дадена възможност да
донесат приготвените кулинарни
рибни изкушения и да участват в
състезанието.
Като основни критерии, петчленното жури ще приеме освен
вкусовите качества на ястията,
така и до колко здравословни са
съставките на рецептите, времето,
което отнема приготвянето им,
както и аранжирането, начина на
поднасяне и представяне.
След приключване на конкурса
ще бъде издаден луксозен рибен
рецептурник, в който ще се публикуват всички рецепти, взели

Уважаеми жители на
община Тутракан
изповядващи ислямската
религия!
Отново имаме повод да си
припомним, че празниците
са време на радост и светлина, в което се обединяваме,
търсейки духовно единство и
разбирателство.
Пожелавам здраве и благодат на мюсюлманите!
Нека доброто и прошката водят делата ни, за да
можем заедно да изграждаме в мир и хармония
нашия общ дом!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на община Тутракан

участие в проведените конкурси
с имената на техните автори.
Луксозният рибен рецептурник
ще се разпространи на свободен
принцип сред обществеността на
община Тутракан.
Преди месец, актьорът Евгени
Будинов даде старт и на още един
конкурс - за детска рисунка на тема
„Яжте риба, тя е вкусна и полезна“.
Надпреварата за детска рисунка
се провежда под мотото „Рибният
дар на рисунките е господар!“ и
също е част от проекта.
Към момента в общинската администрация в Тутракан вече има

получени над 200 рисунки, произведения на рибното изкуство.
На 21 октомври, понеделник,
Евгени Будинов, официално ще
открие изложба с рисунките на
всички участвали в конкурса, която
ще бъде разположена във фоайето
на сградата на Общината. Всеки,
който би желал да се наслади на
изкуството на младите творци,
може да я посети.
Същият ден, на обяд, ще бъдат
показани и част от първите серии
от документалния телевизионен
филм за Тутракан, информираха
организаторите.
“ТГ”

Уважаеми мюсюлмани
от община Тутракан,
В тези светли дни Ви
желая здраве, щастливи мигове със семействата и близките Ви
и живот с вяра в доброто, опрощението и
състраданието!
Нека бъдем добри, за да бъдат честити
дните ни!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на Общински съвет-Тутракан

„Направи добро! Помогни на някого да се
усмихне!”
З

ɚ ɬɪɟɬɚ ɩɨɪɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ ɧɚ
ɞɟɧɬɚɥɧɢɬɟ ɦɟɧɢɞɠɴɪɢ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ⱥ ȾɆȻ  ɫɟ
ɩɪɢɫɴɟɞɢɧɹɜɚ ɤɴɦ ɢɞɟɹɬɚ ɧɚ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɹ ɝɪɚɮɢɤ ɏɚɪɜɢ
Ȼɟɥ ± ɚɜɬɨɪ ɧɚ Äɭɫɦɢɯɧɚɬɨɬɨ
ɱɨɜɟɱɟ´ ɢ ɧɚ ɋɜɟɬɨɜɧɢɹ ɞɟɧ
ɧɚ ɭɫɦɢɜɤɚɬɚ ± ɬɨɡɢ ɞɟɧ ɞɚ
ɛɴɞɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧ ɧɚ ɞɨɛɪɨɬɨ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɞɨɛɪɢɬɟ ɞɟɥɚ
ɢ ɞɚ ɩɪɟɦɢɧɚɜɚ ɩɨɞ ɦɨɬɨɬɨ
ɇɚɩɪɚɜɢ ɞɨɛɪɨ ɉɨɦɨɝɧɢ ɧɚ
ɧɹɤɨɝɨɞɚɫɟɭɫɦɢɯɧɟ´
ɋɜɟɬɨɜɧɢɹɬɞɟɧɧɚɭɫɦɢɜɤɚɬɚ ɫɟ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚ ɜɫɟɤɢ ɩɴɪɜɢ
ɩɟɬɴɤ ɨɬ ɦ ɨɤɬɨɦɜɪɢ Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɹɬɧɚɋɜɟɬɨɜɧɢɹɞɟɧɧɚ
ɭɫɦɢɜɤɚɬɚ ɫɦɹɬɚɥ ɱɟ ɬɨɜɚ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɞɟɧ ɜ ɤɨɣɬɨ
ɜɫɟɤɢɞɚɫɟɭɫɦɢɯɜɚɢɞɚɞɚɪɹɜɚɭɫɦɢɜɤɢɧɚɨɤɨɥɧɢɬɟȾɚɬɚɬɚɟɜɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɡɚɳɨɬɨ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɟɫɟɧɬɚ
на стр. 3
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Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника и в пощенските станции.

По случай свещения за мюсюлманите празник Курбан
Байрам поздравяваме
най-сърдечно всички
жители на община
Главиница
изповядващи ислямската религия!
Празникът е повод
да си припомним, че
пътят към по-доброто
бъдеще е общ и
минава през взаимната ни толерантност,
разбирателство и уважение.
Пожелаваме на всички здраве,
благоденствие и успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница
Д-р Себахтин ХАЛИД,
Председател на ОбС-Главиница

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Профасионалното образование и
обучение - приоритет на
училището и бизнеса

ɧɚɫɬɪhhh

Младост, хубост, талант и
гордост българска!

ɧɚɫɬɪhhh

Дарение на Лайънс Клуб-Силистра
в помощ на възрастните хора

ɧɚɫɬɪhhh
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РЕГИОН

НОВИНИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАСУФ НАСУФ
ПОЗДРАВИ МЮСЮЛМАНИТЕ ЗА ПРАЗНИКА
КУРБАН БАЙРАМ

Ɉɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɇɚɫɭɮɇɚɫɭɮɩɨɡɞɪɚɜɢɦɸɫɸɥɦɚɧɢɬɟ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫ ɩɪɚɡɧɢɤɚ Ʉɭɪɛɚɧ ɛɚɣɪɚɦ
ȼ ɩɨɫɥɚɧɢɟɬɨ ɫɟ ɤɚɡɜɚ ɍɜɚɠɚɟɦɢ ɝɨɫɩɨɠɢ ɢ ɝɨɫɩɨɞɚ ɨɬ
ɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɩɪɚɡɧɭɜɚɳɢɄɭɪɛɚɧɛɚɣɪɚɦȼɫɹɤɚɪɟɥɢɝɢɹɢɦɚɫɜɨɢɬɟɩɪɚɡɧɢɰɢɱɪɟɡɤɨɢɬɨɜɹɪɜɚɳɢɬɟɢɡɪɚɡɹɜɚɬ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɬɨɫɢɤɴɦɠɢɜɨɬɚȼɞɧɢɬɟɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚɦɸɫɸɥɦɚɧɢɬɟɦɨɥɹɬȼɫɟɜɢɲɧɢɹɞɚɨɬɪɟɞɢɳɚɫɬɢɟɡɚɜɫɢɱɤɢɯɨɪɚ
ɩɨ ɫɜɟɬɚ Ⱦɚɪɟɧɢɹɬɚ ɫɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɪɢɬɭɚɥɧɚɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɚ
ɩɪɚɡɧɢɤɚɡɚɞɚɫɬɚɧɚɬɢɛɟɞɧɢɬɟɱɚɫɬɨɬɧɟɝɨɉɨɠɟɥɚɜɚɦ
ȼɢɞɚɛɴɞɟɩɪɢɟɬȼɚɲɢɹɬɤɭɪɛɚɧɢɧɟɤɚɥɸɛɢɦɢɬɟȼɢɯɨɪɚ
ɫɚɜɢɧɚɝɢɞɨȼɚɫɑɟɫɬɢɬɩɪɚɡɧɢɤ
ДЕПУТАТЪТ АНТОН КУТЕВ С ПРИЕМНА В ТУТРАКАН
На 20 октомври (неделя) народният представител от
„Коалиция за България” Антон Кутев ще има открита
приемна в Тутракан от 15:00 да 17:00 часа в офиса на
ОбС на БСП.
ЗАРЕЖДАТ С ЛЕКАРСТВА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ
В УЧИЛИЩАТА
ɉɨɡɚɹɜɤɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɫɢɱɤɢɡɞɪɚɜɧɢɤɚɛɢɧɟɬɢ
ɜɨɫɧɨɜɧɢɬɟɢɫɪɟɞɧɢɭɱɢɥɢɳɚɚɫɴɳɨɢɜɞɟɬɫɤɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢɳɟɛɴɞɚɬɡɚɪɟɞɟɧɢɬɚɡɢɫɟɞɦɢɰɚɫɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɢɢ
ɤɨɧɫɭɦɚɬɢɜɢɫɴɝɥɚɫɧɨɡɚɤɨɧɨɜɢɬɟɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɢɧɮɨɪɦɢɪɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚɞɢɪɟɤɰɢɹÄɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ɋɬɟɮɤɚ
ɋɬɚɧɤɨɜɚ ɐɟɥɟɜɢ ɫɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɨɬɩɭɫɤɚɬ ɡɚ
ɬɹɯɧɨɬɨɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ
ЗАПОЧНА ЛОВНИЯТ СЕЗОН НА ЕДЪР ДИВЕЧ
ɇɨɜɢɹɬɥɨɜɟɧɫɟɡɨɧɡɚɨɬɫɬɪɟɥɧɚɟɞɴɪɞɢɜɟɱɨɮɢɰɢɚɥɧɨ
ɫɬɚɪɬɢɪɚɌɨɣɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɞɨɤɪɚɹɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɇɚɞ
 ɥɨɜɰɢ ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ   ɜ ɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɫɟ ɜɤɥɸɱɜɚɬ ɜ ɢɡɹɜɢɬɟ ɧɚ ɥɨɜɧɢɬɟ ɞɪɭɠɢɧɤɢ
Ɇɢɧɚɥɢɹ ɫɟɡɨɧ ɜ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɋɞɪɭɠɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɥɨɜɰɢɬɟ ɢ
ɪɢɛɨɥɨɜɰɢɬɟ ɜɴɜ ȼɟɥɢɤɢ ɉɪɟɫɥɚɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɍɟɪɜɟɥ ɢ
Ⱦɨɥɧɢɑɢɮɥɢɤɛɹɯɚɨɬɫɬɪɟɥɹɧɢɝɥɢɝɚɧɚɱɢɢɬɨɬɪɨɮɟɢ
ɫɚɨɰɟɧɟɧɢɫɴɫɡɥɚɬɧɢɨɬɥɢɱɢɹ
ȼɫɢɱɤɢɥɨɜɰɢɭɱɚɫɬɜɚɳɢɜɝɪɭɩɨɜɥɨɜɧɚɞɢɜɚɫɜɢɧɹɢ
ɞɢɜɟɱɬɪɹɛɜɚɞɚɫɚɟɤɢɩɢɪɚɧɢɫɲɚɩɤɚɠɢɥɟɬɤɚɢɥɢɨɛɥɟɤɥɨɫɹɪɴɤɫɢɝɧɚɥɟɧɰɜɹɬɉɪɢɥɢɩɫɚɧɚɫɜɟɬɥɨɨɬɪɚɡɢɬɟɥɧɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɫɚɧɤɰɢɹɬɚɟɨɬɞɨɥɟɜɚɁɚɛɪɚɧɟɧɚɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚɧɚɚɥɤɨɯɨɥɩɪɟɞɢɢɩɨɜɪɟɦɟɧɚɥɨɜȽɥɨɛɚɬɚ
ɜɬɨɡɢɫɥɭɱɚɣɟɨɬɞɨɥɜȺɤɨɫɴɳɨɬɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟɫɟɧɚɩɪɚɜɢɨɬɧɨɜɨɜɫɪɨɤɨɬɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚɨɬɜɥɹɡɥɨɜ
ɫɢɥɚ ɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɚɧɤɰɢɹɬɚ ɫɬɚɜɚ ɨɬ 
ɞɨɥɟɜɚɉɪɢɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɝɪɭɩɨɜɥɨɜɧɚɞɢɜɚ
ɫɜɢɧɹɫɝɥɚɞɤɨɰɟɜɧɨɨɪɴɠɢɟɫɟɡɚɛɪɚɧɹɜɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɫɚɱɦɢɫɞɢɚɦɟɬɴɪɧɚɞɦɦɪɚɡɪɟɲɚɜɚɫɟɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ
ɫɚɦɨɧɚɛɨɟɩɪɢɩɚɫɢɬɢɩ³ɤɭɪɲɭɦ´Ɍɚɡɢɦɹɪɤɚɫɟɧɚɥɚɝɚɫ
ɰɟɥɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɧɟɧɚɢɧɰɢɞɟɧɬɢɬɟɢɫɦɴɪɬɧɢɬɟɫɥɭɱɚɢɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɥɨɜɧɢɬɟɢɡɥɟɬɢ
КРИМИНАЛЕ
ɋ  ɩɪɨɦɢɥɚ ɚɥɤɨɯɨɥɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɲɨɮɢɪɚɥ
Äɉɟɠɨ´ ɝɨɞɢɲɧɢɹɬ Ⱦɘ ɉɴɬɧɢ ɩɨɥɢɰɚɢ ɝɨ ɫɩɪɟɥɢ ɧɚ
 ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɨɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ ɜ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɫɟɥɨ Ɍɴɪɧɨɜɰɢ
Ⱥɥɤɨɯɨɥɧɚɬɚɩɪɨɛɚɟɨɬɱɟɬɟɧɚɫɞɪɟɝɟɪɋɪɟɳɭɜɨɞɚɱɚɟ
ɡɚɩɨɱɧɚɬɨɧɟɡɚɛɚɜɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

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

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с интервенционните помощи, I-ви
транш, Община Тутракан и Общински съвет на БЧК
гр. Тутракан уведомяват всички бенефициенти, че
от 9.10.2013 до 28.10.2013 година от 7.30 до 13.00
часа помощите ще се раздават на ул. „Крепостта”
N:3 (бившата сграда на соц. патронаж).

17 -23.10.2013 г.

Девета среща на местните власти
В

КК „Албена” за девети
пореден път се проведе Годишна среща на
местните власти, която се
организира от Националното сдружение на общините
в България /НСОРБ/.
Срещата е уникално за
местните власти събитие,
което включва разнообразни
форми за придобиване на
нови умения, за споделяне
на идеи, за обсъждане на бъдещите общински реформи.
Община Тутракан бе представена от кмета д-р Димитър Стефанов, зам.-кмета Петя Князова-Василева,
председателя на Общинския
съвет Данаил Николов и
общинския съветник Нехат
Кантаров, а община Главиница - от кмета Хюсеин Хамди,
председателя на Общинския
съвет д-р Себахтин Халид и
зам.-кмета Елена Маркова.
В рамките на годишната
среща са проведени специализирани форуми и дискусии: „Местните решения за
глобалните предизвикателства”, проект „Е-ПОДЕМ –

в подкрепа на общинските
европроекти”; партньорство с неправителствения
сектор за по-качествени
социални услуги; плановете
за устойчива градска мобилност – възможности за
финансиране.
Проблемите на общините
бяха акцент в срещата на
местните власти, на която
премиерът Пламен Орешарски също беше гост.
В новия програмен период
да бъде гарантиран достъпът на всички граждани до
европейски средства и да
няма "бели петна" в териториалния обхват, заяви председателят на сдружението
Тодор Попов. Той уточни,
че през изтичащия програмен период 1100 селища с
население 500 000 души са
останали без европейско
финансиране.
"Четвъртото поред споразумение между местните
власти и правителството,
което бе подписано, е много
по-концентрирано върху ключовите проблеми, които ще

доведат до голяма промяна
и съществено реформиране
на системата на финансиране" - каза Гинка Чавдарова,
изпълнителен директор на
НСОРБ.
По време на Годишната
среща е проведено и изложение "Общинско ЕКСПО",
в което със свои производи
са участвали фирми от
различни български общини.
Тутраканска община е била
представена от "Булдекс"
- мандра Белица и фирма
"Едрина".
Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова
е носителят на наградата
"Кмет на годината 2013",
стана ясно от сайта Kmeta.
bg, който организира проявата. Наградите в първото
издание на конкурса, организиран от Портала на българските общини Kmeta.bg,
бяха връчени на тържествена церемония по време на
деветата годишна среща
на местните власти.
Отличия от конкурса
"Кмет на годината" по-

лучиха градоначалниците
на Бургас, Разлог, Шумен,
Велико Търново, Добрич,
Крумовград, Разград, Стара
Загора и Неделино. Номинирани за спечелване на призовете в деветте категории на конкурса бяха всички
264 управници на общини
в страната. Самите те
имаха право да участват в
гласуването, което определи победителите.
Титлата "Кмет на гражданите" си поделиха управниците на Стара Загора и
Неделино. Това беше единствената категория, в която гласуването беше отворено за всички граждани.
Големите победители в
първия по рода си конкурс
"Кмет на годината" получиха специално изработени
кристални статуетки, както и грамоти.
“ТГ”

Фестивал на житената питка
Тутракан връща визита на Стражица
т миналата година
великотърновската
община Стражица положи началото на нов празник - фестивал „Житената
питка". Проявата протича
под мотото „Никой не е
по-голям от хляба", като
датата на провеждането й
не е избрана случайно - 16
октомври, когато се отбелязва Международният ден
на хляба.
Символът на фестивала
- житената питка, пък е
заимствана от едноименната приказка на Ангел
Каралийчев, който е родом
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от Стражица. Празникът
има конкурсен характер и
дава възможност фирми
и производители на хляб
и сладкарски изделия да
се състезават със своята
продукция.
Гости на празника бяха
кметът на община Тутракан
д-р Димитър Стефанов и
зам.-кметът Петя КнязоваВасилева. Така те върнаха
визитата на кмета на Стражица инж. Детелина Борисова, която бе сред гостите
на деня на Тутракан – 21
септември и организирания
тогава Рибен фест.
“ТГ”

ɂɧɠȾɟɬɟɥɢɧɚȻɨɪɢɫɨɜɚ
Ʉɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚɋɬɚɪɠɢɰɚ

Възможност за стипендии на даровити деца
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщинската администрация в Тутракан подготвя
документите с предложение за отпускане на две
годишни стипендии по Наредбата за условията
и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби на Министерство на образованието и науката,
съобщи директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” Стефка Станкова.

О

Условията по Наредбата са децата да са до 18-годишна възраст, класирани на национални или международни
конкурси, олимпиади и състезания включени в Програмата
на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013
г. с решение №165/8.03.2013 г. на Министерския съвет.
По тази Наредба стипендии отпускат освен образователното министерство и още министерство на
културата, спортното и земеделското министерства.

„Хърцои, том първи – Коледни песни“
никален сборник с коледни
песни издаде Русенския
музей, информираха от
пресцентъра му. Книгата се нарича
„Хърцои, том първи – Коледни песни“ и е посветена на 70-годишнината от рождението на професор,
доктор на филологическите науки
Анчо Калоянов. Сборникът съдържа 1282 обредни песни от региона
на русенските хърцои – поречията
на реките Янтра, Русенски Лом и
Демир баба теке (Староселска),
както и по Дунав. Селищата са описани по бившите околии на Русе,
Бяла, Тутракан, Кубрат и Свищов.
1046 от всички текстове са взети
от богатия фолклорен архив на Катедра „Българска литература“ към
Великотърновския университет,
създаден и попълван ревностно от
професор Анчо Калоянов.
Песните са събирани в последните 40 години от Анчо Калоянов,
от негови студенти и ученици.
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По-голямата част от записвачите
са русенци, сред които се открояват множество познати имена
– Габриела Стефанова (Утро),

Пламен Абаджиев (Парнас),
Марио Мокрев, Силви Стефанов, Цвета Ненова, Пламен
Атанасов, Мими Корнаджева
(Русенски университет), Станимира Цанева (Регионална
библиотека), Галин Ганчев,
Тодор Билчев, Анка Пачелиева. Естествено, сред активните проучватели са и днешните
етнографи в музея Десислава
Тихолова, Искра Тодорова и
Николай Ненов.
Книгата е редактирана от
професор Тодор Моллов от
Великотърновския университет, който в своите Уводни
думи запознава читателя с
начина на съставителство. Песните са подредени не според
това за кого са предназначени
– „по път“, „на момък“ или „на
стопанин“, а според специфичното
„самоописание“ в текста. Тук се
отнасят мотивите за събиране и

избор на „цар“ на коледарите,
цикълът песни за Добър юнак с
добра коня и Дан войвода, ролята
на светците в уреждането на световния Ред, както и отношенията
между моми и момци, овчари и
земеделци – които описват облози
и състезания.
Д-р Светла Дживтерева е направила описание на Коледуването в
Русенско, според записите в архива
на Катедра „Българска литература“.
Доц. д-р Николай Ненов е представил коледуването в Русе като специфична градска традиция, която
се е оформила като наследство
още преди Освобождението, през
60-те години на ХIХ век.
С този сборник от обредни песни
се поставя началото на поредицата
„Хърцои“, която предстои да опише
научно една от най-любопитните
и до голяма степен непознати за
научната общност етнографски
групи у нас.
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Областният съвет за развитие съгласува Регионален
генерален план за водоснабдяване и канализация
В

Силистра по покана
на областния управител г-н Насуф Насуф
бе проведено заседание на
Областния съвет за развитие, в който участват
представители на общините и на различни институции. В заседанието се
включиха Ивета Маринова,
началник отдел „Стратегическо управление“, и Вела
Петрова, държавен експерт
в отдел „В и К“, като представители на дирекция „В
и К“ в Министерството
на регионалното развитие,
както и Юзлям Камберова,
началник на отдел в Северен централен район. Взето
бе решение за съгласуване
на проекта за Регионален
генерален план за водоснабдяване и канализация при „В
и К“-системите и съоръженията на обособената
територия на „В и К“ ООД
– Силистра. Решението е
във връзка със Закона за
регионалното развитие. В
друга точка от дневния ред
представителите на общините заявиха готовността
си до края на годината във
всяка една от тях да има
приети общински планове
за развитие за програмния
период от 2014 до 2020 г.
Общински съвет – Силистра вече е утвърдил местния план на най-голямата
община в областта. През

ноември планират това да
се случи в Алфатар, впоследствие и в останалите
общини на региона.
Г-н Лоран Фан като ръководител на проекта представи
Регионалния генерален план
за водоснабдяване и канализация в област Силистра,
изготвен от консорциум,
съставен от по две български и френски фирми:
„Сьорека – СЦЕ – Хидропроект – Аркадия инженеринг“.
Проектът е в краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен
периоди. Изпълнението му
на финала би струвало 529

млн. евро. В прогнозен план
ефектът би бил максимално
удовлетворяване на потребителя откъм качество на
водата, плащане на социална
цена при намалени загуби. В
краткосрочен план се предвижда да приключи хармонизирането на законодателството, при средносрочието
са предвидени допълнителни
дейности и подобряване на
качеството и количеството
на водата, накрая – устойчиво предоставяне на предлаганите услуги от страна
на „В и К“. Подобни планове
се разработват общо в 51

Предстои среща на управите на браншовите
организации с изнесените в областта звена
на министерства и агенции
а среща с бизнеса и неправителствения сектор
по покана на областния
управител на Силистра Насуф
Насуф бе н Владимир Минев,
началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса“ в Изпълнителната агенция
за насърчаване на малките и
средните предприятия, който
представи действия на Агенцията като посредник на държавата в отношенията й с фирмите
у нас. „В област Силистра следваме една единствена политика: да провеждаме повече срещи със структурите на бизнеса.
Следващата е на представителите на изнесените звена на
министерствата и агенциите в
Силистра с управителните тела
на браншовите организации“,
каза Насуф Насуф. Желанието
на областна администрация е
да не се допуска контролиращите органи да работят против
бизнеса и да тълкуват по свой
начин законите в страната.
По време на срещата са
споделени примери за парадоксални ситуации като тази,
в която бизнесмен чака в продължение на година и половина разрешение за строителство
на гараж. Повече от пет месеца
не се издава разрешение за
строеж и във връзка с проекта
за газификация в Силистра,
за което пред участниците
във форума сподели опита
си Емил Гойчев в качеството
си на представител на „Ситигаз-България“. Според него
създадените пречки може да
окажат негативно отношение
към проекта за 12, 5 млн. лева,
борбата за реализацията на
който продължава 13 г. Наблю-
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териториално обособени
структури. Регионалните
планове се съгласуват със
съответната Басейнова
дирекция и с евентуалната
екооценка на МОСВ. Асоциациите „В и К“ приемат
плановете, за да се работи
по тяхното изпълнение.
Планът е изготвен в изпълнение на европейските
директиви относно задачата всеки жител да има
достъп до питейна вода, а
в населените места над 2
000 души да разполагат с

канализационни системи за
отпадни вода. В област Силистра това са градовете
Силистра, Дулово и Тутракан, както и селата Айдемир, Калипетрово и Черник.
Малките населени места
също са взети предвид, но
са третирани по-глобално.
В тези населени места само
в Черник изобщо няма или не
е изграждана канализационна
система.
В дискусията участваха
председателят на Общински
съвет – Силистра Димитър
Генов, според когото има
опасност в годините напред
да стане твърде висока за
хората цената на питейната вода, защото ще се
направят инвестиции, а
населението намалява при
планирана увеличена консумация – от 93 л на 120
л за жител на денонощие.
Кметът на община Ситово
Николай Неделчев препоръча

на авторите на проекта да
вземат предвид всички съоръжения, изградени от общините, които не са преминали
официално за стопанисване
и експлоатация от страна
на „В и К“. Станка Лазарова,
изпълнителен директор на
СТПП, включи в дискусията
темата за мястото на бизнеса в процеса на консумация
и плащане на водата, което
поставя въпроса за ефективността от проекта.
От екипа на проекта бе
изяснено, че по принцип на
всеки пет години, а и по-често, е възможно при доказана
необходимост да се правят
промени в съдържанието му.
На следващ етап предстои
да се събере Асоциацията по
„В и К“ за област Силистра,
за да даде съгласието си за
Регионалния генерален план
за водоснабдяване и канализация в област Силистра.

О Б Щ И Н А ГЛАВИНИЦА
Договор № BG161PO001/4.1-04/2010 /056
проект„Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в село
Долно Ряхово, община Главиница”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП РР 20072013, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР
7630 Главиница, ул „Витоша” 44, Тел: 08692/2040, Факс: 08692/22-59, E-mail: obshtina@glavinitsa.bg
Община Главиница, изпълнява ТРЕТИ проект по ОП РР 2007-2013 „Корекция на дере
за отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, община Главиница” финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010 /056
от 16/03/2012 г.
Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”,
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.
Обща стойност на проекта: 969,566.89 лв.
Съфинансиране от ЕФРР: 824 131,86 лв.
Съфинансиране от националния бюджет: 96 956,69 лв.
Собствен принос на общината: 48 478,34 лв.
Срок за изпълнение на проекта: 24 месеца

денията му са, че най-големият
проблем е напасването между
видовете администрации, за
да работят в синхрон и със
самочувствие при тълкуване
на законите.
„До м. април 2014 г. е проектът на ЕС за предоставяне на
услуги на бизнеса. Най-ценни
са информацията и знанието
за пазара на конкуренцията“,
заяви г-н Минев в изложението
си. По този проект предстоят
46 обучения, разделени в три
групи и реализирани паралелно от различни екипи. Те ще
бъдат проведени в областите,
откъдето се очаква да дойдат
предложения за теми. Италия е
страната, проявяваща интерес
към бизнес в България, вкл. и
в посредничеството на българските фирми към руския и украинския пазари чрез различни
форми на взаимодействие.

Причина за възможността да се
насочат фирми от всички сектори към страна като България
са промени в законодателството в ущърб на икономическите
интереси на бизнеса в една от
най-големите страни в Европа.
От изявата на госта стана
известно, че 350 000 фирми
има в т.нар. експортен портал
в Агенцията. Това са работещи
фирми, на които се прави
регулярна пресявка, за да е
достоверна информацията за
тях. На търговските ни представители по света е възложено да
съдействат с икономически и
пазарни анализи на правителството и бизнеса. По подобен
начин са ангажирани и посолствата ни в страни, където
България няма свои търговски
представителства. Целта е да
бъде активизирана държавата
в търсене на пазари.

Общата цел на проекта е
да се подобри качеството
на живот и съответните
екологични условия, включително предотвратяването
на рискове от наводнения,
на жителите на Община
Главиница, чрез осъществяване на мероприятия за
предотвратяване на наводнения върху обект в село
Долно Ряхово. Проектът
ще подпомогне местното
развитие и ще повиши конкурентоспособността и
привлекателността не само
на Община Главиница, но и
на региона като цяло. Проектът има за цел да подобри
техническата инфраструктура на територията на Община Главиница за защита на
населението от наводнения.
По проекта се предвижда да се извършат строително – монтажни дейности за
корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в с. Долно Ряхово, и включват:
продълбочаване на дъното, оформяне на откосите и почистване от храстовидна и
тревна растителност, облицоване на дъното и откосите с дължина 1125.00 м.
“Този документ е създаден в рамките на проект „проект „Корекция на дере за
отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, община Главиница”, който
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Главиница и при никакви обстоятелства не може да
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и Договарящия орган.”
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Проект BG051PO0001-3.3.07-001
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“
Проектът се осъществява с финнасовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Професионалното образование и обучение приоритет на училището и бизнеса
Дияна СТАНКОВА
о покана на Екипа на проект
BG051PO0001-3.3.07-001
„Ученически практики“,
който се изпълнява по ОП “Развитие
на човешките ресурси”, на 11 и 12
октомври 2013 година в гр. София,
хотел „Принцес хотел София“ директорът на СОУ „Христо Ботев” Дияна
Станкова и главният счетоводител
на училището Дияна Николова
участваха в Първата секторна кон-

П

ференция „Бизнес - система на
професионалното образование и
обучение“, както и в инструктивно
обучение на училищните екипи за
работа с Уеб информационната
система и отчитане на разходните
документи. В конференцията, освен
училищните екипи, участие взеха
и представители на държавна и
общинска администрация, бизнеса,
търговски дружества, стопански и
нестопански организации. Стефка
Станкова - директор на дирекция
„Хуманитарни дейности” бе представител на работодателите от Община
Тутракан.
Конференцията беше открита
от ръководителя на проекта Емилия Вълчовска, началник на отдел
„Професионално образование “
към МОН. Тя представи целите и
дейностите на проект „Ученически

практики”.
За сътрудничеството между бизнеса и училището за провеждане
на ученическите практики в реална
работна среда, координаторите по
проекта Фани Тодорова и Маргарита
Гатева запознаха присъстващите с
постигнатите на този етап резултати.
Специален гост на конференцията
беше Атанаска Тенева - Заместник
министър на образованието и науката, която поздрави присъстващите,

благодари им за положените усилия
и им пожелала успешно приключване на дейностите по проекта до края
на програмния период.
На конференцията, училищните
екипи, представителите на работодателски организации, фирмите
и наставниците от реалния бизнес
сектор имаха възможност да представят добри практики, да участват в
дискусии или да споделят мнението
си от участието в проекта.
Основната цел на проекта, в
който СОУ „Христо Ботев“ участва
от миналата учебна година /март
2013 г./, е да се подобри качеството
на професионалното образование
и обучение чрез усъвършенстване
практическото обучение на учениците от системата на Професионалното образование и обучение,
в съответствие с потребностите на

с. Цар Самуил

Т

пазара на труда за изграждане на
икономика, основана на знанието.
Чрез участието в проекта ще се
улесни прехода на младите хора
от образователните институции
към работното място и ще повиши
тяхната успешна реализация на
трудовия пазар; ще подпомогне и
насърчи изграждането на стабилни
партньорства между образователните институции и бизнеса; ще се
увеличат стимулите на учениците за
участие в допълнително практическо
обучение в реална работна среда;
ще се стимулира нарастването на
броя на учениците, които си намират работа непосредствено след
дипломирането; ще се осигурят
предпоставки за осъвременяване на
учебните планове, на преподаваните
дисциплини, курсове и теми, според
пазара на труда; ще се подпомогне
създаването на устойчиви механизми и възможности за работодателите да подбират ученици, доказали
уменията си в реална работна среда,
както и за непосредственото им

включване на пазара на труда.
Участието на училището в проекта
„Ученически практики“ не би било
възможно без активното съдействие на работодателите в лицето
на Община Тутракан, ЗК „Христо
Ботев-92“, МБАЛ - гр.Тутракан,
„Пламен Добрев” ЕООД. Тези работодатели взеха присърце идеите
на проекта и осигуриха работни
места за учениците по професиите
„Програмно осигуряване” и „Бизнес
услуги”. След приключване на практиките, работодателите изказаха
своето удовлетворение от участието
си в проекта и от професионалната
подготовка на учениците, получена
в училище.
Ръководството на СОУ „Христо
Ботев” изказва своята огромна
благодарност за разбирането, подкрепата и съдействието оказани от
работодателите - партньори по проекта и вярва, че в името на успеха и
просперитета на младото поколение,
съвместната работа ще продължи и
в бъдеще.

Дарение на Лайънс клуб – Силистра в
помощ на възрастните хора

Н

ɑɥɟɧɨɜɟɧɚɅɚɣɴɧɫɤɥɭɛ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɜȾɨɦɚɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚɜ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȼɟɧɰɢɫɥɚɜɋɬɨɟɜɞɪɌɟɨɞɨɪɚɇɚɱɟɜɚ
ɐɜɟɬɚɧɚɂɝɧɚɬɨɜɚɞɪɋɥɚɜɢɄɪɴɫɬɟɜ

– общо 157 диоптрични очила,
предоставени от Асоциацията
на Лайънс клубовете в България.
40 броя от тези очила са дарени
на Дома в Тутракан, информира
неговият директор Димитрина
Барбучанова.
„Слепите и хората с нарушено
зрение се нуждаят от помощта

Светлинкаспомен или
смисълът на
живота
Ивайло ЙОРДАНОВ,

15 октомври – Международен ден на белия бастун

а Международния ден
на белия бастун – 15 октомври 2013 г., членове
на Лайънс клуб – Силистра се
срещнаха със силистренската организация на Съюза на
слепите в България. Хората
със зрителни увреждания от
Силистра с голяма болка поставиха въпросите за оборудване
на светофарите със звукова
сигнализация, поставяне на указателни табели и ограничители
за скоростта на оживени кръстовища, за паркоместа за слепите
до клуба им, за поставяне на
изкуствени неравности, известни като „легнали полицаи” и
др. Около 300 души са членовете
на Регионалната организация на
Съюза на слепите в Силистра,
посочи председателката Петранка Стоянова.
Президентът на Лайънс клуб
– Силистра д-р Слави Кръстев
поздрави хората със зрителни
затруднения и разказа за инициативите на клуба. Той подари
наръчници за безопасност на
движението на брайлово писмо.
Домовете за възрастни хора в
Силистра, Алфатар и Тутракан
получиха поздравителни адреси и дарение от Лайънс клуб

Плюс / Минус

на зрящите, а добрите зрящи
хора изпитват вътрешна необходимост да помагат на нуждаещите се”, сподели д-р Слави
Кръстев – президент на Лайънс
клуб – Силистра.
За пръв път през 1930 година
белият бастун е въведен за
слепите хора от президента на

Лайънс клуб Пеория, щата Илинойс в САЩ.
През 1970 г. 15-ти октомври
е обявен за Международен ден
на белия бастун от президента
на Международната федерация
на слепите. В България за пръв
път Денят на белия бастун се
отбелязва през 1980 година.

ова лято бях за няколко дни на море - в Каварна...
Сещам се за моите няколко дни в градчето.
На ъгъла на улицата, където бях отседнал имаше
голяма триетажна къща. На оградата и винаги стоеше
някакъв мъж. Беше около 50-годишен, очевидно умствено
изостанал. С тъжно, уморено лице и едни огромни очи,
които наблюдаваха улицата сякаш с някаква надежда.
Все едно си застанал на някоя спирка и чакаш автобус
да те отведе на мечтано място.
Този мъж имаше вид на очакващ, на очакващ някакво
спасение. Но очакващ с някаква тъжна надежда. Никога
не съм предполагал, че в надеждата, може да има и тъга.
Само че на неговата улица никога нямаше да дойде
чудото. И се питах защо Бог го е създал почти без
разум, какво го очаква на "онзи свят" ? Ако е същата
болка и тишина, защо на едни е дадена "привилегията"
да се борят с живота, дори светци да бъдат, да застанат отдясно на Господа, а на други е отнета тази
възможност.
Кой издава тези чудовищни присъди?
Когато си помислях за себе си, минавайки покрай този
мъж си казвах: ОК и аз не постигнах нищо в живота
- но все пак посадих дръвчета, играл съм футбол сред
публика, пътувал съм из България, имал съм приятелка,
приятели, чел съм книги от велики автори, с трактор
и с ръце съм обработвал шепа земя, дори съм писал във
вестник. А той клетникът е бил обречен да обитава
черупката си и никога да не познае радостите, ония
дребни радости, които придават смисъл на дните ни.
Само три дни бе почивката ми в Каварна, на четвъртия си тръгнах рано сутринта. Трябваше да хвана
автобус за Добрич, бързах за среща с един приятел от
Варна. Беше 6 и 30. Минах покрай голямата триетажна
къща на ъгъла. Клетникът бе както винаги на оградата.
Огромните му очи ме изпратиха с мълчание.
Дали е останала светлинка спомен у него? Кой знае?
В моето съзнание остана, както и много въпроси.
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Младост, хубост, талант и гордост Българска!
ародно читалище ”Никола
Йонков Вапцаров – 1873”,
гр. Тутракан е значимо и
незаменимо културно средище
с многообразна дейност, обхващаща развитието на различните
изкуства, особено на фолклора и
съхраняване на живите традиции и
обичаи. В основата на тази дейност
са както професионални, така и
множество самодейни индивидуални изпълнители, групи, състави
и оркестри. Нашият стремеж е да
работим в унисон, както с потребностите на младите хора, така и с
по възрастните самодейци от гр.
Тутракан.

Н

за изява на талантите им. Ние работим за утвърждаване авторитета
на фолклора, чрез разширяване на
участието му в културния живот на
страната.
На 5 октомври т. г., Вокална
група „Северина” с ръководител
Димитър Русев участва в Международния фолклорен фестивал
„Мамалига - 2013” в с. Нова Черна.
На 12 октомври Танцова формация ”Дунавска младост” с ръководител Елена Атанасова, Вокална група „Северина” и детски
оркестър „Веселие” с ръководител
Димитър Русев взеха участие в
Петия фолклорен празник „Земята

на 18 октомври пред учениците от
СОУ ”Христо Ботев”.
Усърдно репетират и китаристите от „Акустика” с ръководител
Володя Иванов.
Стараем се и сцената на читалището да не остава празна. На
11 октомври ни гостува Руслан
Мъйнов и Русалина Мочукова с
музикантите от Русенската опера.
Прекрасен концерт, удовлетворена
публика.
Но предстоят още събития:
На 18 октомври /петък/ от 15.00
часа ще ни гостува Детска театрална група от Кнежа с ръководител Наталия Молчовска, която

ɌɚɧɰɨɜɚɮɨɪɦɚɰɢɹȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬ

ȼɨɤɚɥɧɚɝɪɭɩɚɋɟɜɟɪɢɧɚɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚ
ɁɟɦɹɬɚɢɯɨɪɚɬɚɜȻɚɛɭɤ

В НЧ ”Никола Йонков Вапцаров-1873”, ние предлагаме алтернативи за осмисляне на свободното им време, стимулираме тяхната
креативност, даваме възможност

и хората” в с. Бабук.
Танцова група „Детелини” с ръководител Виктор Кулев подготвя
пресъздаването на празника „Никулден”, който ще бъде представен

ще представи пиесата „Коледно
пътуване” и Клоунада. Входът е
свободен.
На 31 октомври, по случай
Деня на Народните будители, ще

ни гостува Русенския драматичен
театър ”Сава Огнянов”. От 15.30
часа за малките симпатяги е „Аладин” – постановка на Александър
Беровски, а от 18.00 часа - Илка
Зафирова – носител на наградата
„Аскер” 2013 г. за главна женска
роля в „Милионерът” – комедия
от Йордан Йовков.
На 2 ноември /събота/ Читалището организира Детски есенен
карнавал, томбола, лакомства,
щур купон и забавления в бар
„Импулс”.
Искам да напомня, че през
този творчески сезон Школите
по кавал, гайда и гъдулка при
НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873" набират
начинаещи или напреднали деца
и младежи. Всеки, който има желание и милее за българщината, е
добре дошъл!
За повече информация може да
се обръщате към при секретаря
на читалището Светлана Петкова.
Благодаря на високо квалифицираните специалисти – хореографи, корепетитори, музиканти,
ръководители за усилената им и

„Направи добро! Помогни на някого
да се усмихне!”

от стр. 1 ɞɪɘɪɢɣȼɚɫɢɥɟɜɫɩɨɦɨɳɬɚ
ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɪɟɲɢɯɚ ɞɚ ɩɨɤɚɧɹɬ ɦɚɥɤɢɬɟ
ɬɚɥɚɧɬɢɨɬɛɤɥɚɫɩɪɢɋɈɍ
ÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ³ɢɡɚɟɞɧɨɞɚ
ɢɡɪɚɡɹɬ ɫɴɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɬɚ ɫɢ
ɤɴɦɫɜɨɢɬɟɦɚɥɤɢɩɪɢɹɬɟɥɱɟɬɚ
ɜȾɟɬɫɤɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟɧɚɆȻȺɅ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɞɚɢɦɩɨɦɨɝɧɚɬɞɚ
ɫɟɭɫɦɢɯɧɚɬɤɚɬɨɢɦɩɨɞɚɪɹɬ

ɢɦɚɧɭɠɞɚɨɬɩɨɜɟɱɟɭɫɦɢɜɤɢ
ȼ ɬɚɡɢ ɜɪɴɡɤɚ ɧɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ ȺȾɆȻ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɩɨ
ɰɹɥɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɦɚɥɤɢ Äɭɫɦɢɯɧɚɬɢ ɩɪɚɡɧɢɰɢ´ ɡɚ ɞɟɰɚ
ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɧɢ ɞɨɦɨɜɟ ɞɟɰɚ ɫ
ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹɞɟɬɫɤɢɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɜɛɨɥɧɢɰɢɢɞɪ
ȼ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɴɬ

ɫɜɨɹɪɢɫɭɧɤɚɢɥɢɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹɧɚɬɟɦɚÄɭɫɦɢɜɤɚ´
ɂɞɟɹɬɚɧɚɬɚɡɢɤɚɦɩɚɧɢɹɟ
Äɧɚɪɢɫɭɜɚɧ´ ɩɨɞɚɪɴɤ ɨɬ ɞɟɰɚ
ɡɚɞɟɰɚɐɟɥɬɚɧɚɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ
ɟÄɭɫɦɢɯɧɚɬɢɬɟɩɨɞɚɪɴɰɢ´ɞɚ
ɛɴɞɚɬɜɪɴɰɟɬɟɧɚɞɟɰɚɬɚɢɡɩɚɞɧɚɥɢɜɬɟɠɤɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɢ
ɞɚɢɦɞɨɧɟɫɚɬɦɴɧɢɱɤɨɪɚɞɨɫɬ
ɢɩɨɜɨɞɡɚɭɫɦɢɜɤɚ

Ɍɨɱɧɨɜɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɦɚɥɤɢɬɟ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɨɬ Ⱦɟɬɫɤɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɩɨɥɭɱɢɯɚÄɭɫɦɢɯɧɚɬɢ³ɛɚɥɨɧɢɢɪɢɫɭɧɤɢɩɨɞɝɨɬɜɹɧɢɫɬɚɪɚɬɟɥɧɨɰɹɥɚɫɟɞɦɢɰɚ
ɍɫɦɢɜɤɢɬɟ ɛɹɯɚ ɦɧɨɝɨ ɨɬ
ɜɫɢɱɤɢɢɡɚɜɫɢɱɤɢ
ɋ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɨɡɢ
ɩɪɚɡɧɢɤ ɨɬ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ ɧɚ
ɞɟɧɬɚɥɧɢɬɟ ɦɟɧɢɞɠɴɪɢ ɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɧɚɩɨɦɧɹɬ ɨɳɟ ɱɟ
ɢɫɬɢɧɫɤɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɫɴɡɞɚɞɟɧɚ ɭɫɦɢɜɤɚ ɫɟ ɫɴɯɪɚɧɹɜɚ
ɱɪɟɡ ɪɟɞɨɜɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɢɞɨɛɪɨɨɪɚɥɧɨɡɞɪɚɜɟɇɟɤɚ
ɜɫɹɤɚ ɝɨɞɢɧɚ ɩɴɪɜɢɹɬ ɩɟɬɴɤ
ɧɚ ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɧɢ ɧɚɩɨɦɧɹ ɢ
ɡɚɬɨɜɚ
“ТГ”

всеотдайна работа с творческите
състави и групи, в подготовката
за 140-ия годишен юбилей на НЧ
”Никола Йонков Вапцаров-1873”,
гр. Тутракан.
Скъпи съграждани, очаквайте
много културни събития и мероприятия в навечерието на нашия
юбилей.
Ние учим и приобщаваме деца,

младежи, възрастни към най-прекрасното, което ние, българите,
имаме - български народни танци
и песни. И всичко това го правим
за Вас, нашата любима публика.
Галина ДИМИТРОВА,
Председател ЧН,
НЧ ”Н. Й. Вапцаров-1873”
гр.Тутракан

ɇɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɫɰɟɧɚɊɭɫɥɚɧɆɴɣɧɨɜɢ
ɊɭɫɚɥɢɧɚɆɨɱɭɤɨɜɚ
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ОБЩЕСТВО
Ⱦɨ ɡɚɜɪɴɳɚɧɟɬɨ
ɧɚ Ⱦɭɛɱɟɤ ɢ ɑɟɪɧɢɤ ɨɬ Ɇɨɫɤɜɚ ɢ
ɫɴɫɬɚɜɹɧɟɬɨ ɧɚ
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨ ɪɚɞɢɨɬɨ ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢɹɬɚɢɡɥɴɱɜɚɯɚɤɪɚɬɤɢɧɨɜɢɧɢ
ɩɪɨɤɥɚɦɚɰɢɢɢɨɛɪɴɳɟɧɢɹɧɚ
ɡɚɩɢɫɨɬɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɋɜɨɛɨɞɚ
ɤɴɦɱɟɯɨɫɥɨɜɚɲɤɢɹɧɚɪɨɞɞɚ
ɡɚɩɚɡɢ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ ɞɚ ɫɟ
ɫɩɪɚɬɜɫɹɤɚɤɜɢɩɪɨɜɨɤɚɰɢɢɢ
ɛɟɡɪɟɞɢɰɢɢɬɧ
ɇɚɛɥɢɠɚɜɚɯɦɟɝɪɄɨɲɢɰɟ
ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɰɟɧɬɴɪ
ɫɧɚɞɫɬɭɞɟɧɬɢɜɬɨɜɚ
ɜɪɟɦɟɇɢɳɨɧɟɩɨɞɨɡɢɪɚɯɦɟ
ɢ ɡɚɬɨɜɚ ɛɹɯɦɟ Äɧɚɤɚɰɚɥɢ´
ɤɚɬɨɩɢɥɟɬɚɧɚɦɚɲɢɧɢɬɟɫɢ
ɞɠɢɩɤɢɝɚɡɤɢɬɟɢɁɂɅ±ɨɜɟɬɟ
ɬɚɧɤɨɜɟɬɟɉɪɟɞɢɫɚɦɢɹɝɪɚɞ
Ʉɨɲɢɰɟ ɢɦɚɲɟ ɝɪɚɦɚɞɟɧ
ɦɨɫɬ ɧɚ ɤɨɣɬɨ ɛɟ ɨɩɴɧɚɬ
ɦɟɬɪɨɜ ɬɪɚɧɫɩɚɪɚɧɬɨɜ
ɥɨɡɭɧɝ ´Ɉɬɟɰ Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥ
± ɫɵɧ ɡɚɯɜɚɬɱɢɤ Ɉɤɭɩɚɧɬɢ
ɢɞɢɬɟɫɶ ɞɨɦɨɣ´ Ƚɥɟɞɚɯɦɟ ɢ
ɧɟ ɜɹɪɜɚɯɦɟ ɧɚ ɨɱɢɬɟ ɫɢ ɂ
ɞɨɤɚɬɨɫɟɱɭɞɢɯɦɟɧɚɦɨɫɬɚ
ɫɟɩɨɤɚɡɚɟɞɧɨɰɢɝɚɧɱɟɤɨɟɬɨɪɴɤɨɦɚɯɚɲɟɤɴɦɧɚɫɢɧɢ
ɜɢɤɚɲɟ´Ȼɴɪɡɨɫɟɩɪɢɛɢɪɚɣɬɟ
ɜ ɦɚɲɢɧɢɬɟ ɫɢ ɡɚɳɨɬɨ ɳɟ
ɫɬɪɟɥɹɬɩɨɜɚɫɳɟɜɢɡɚɦɟɪɹɬ
ɫɤɚɦɴɧɢɞɴɪɜɟɬɚɠɟɥɟɡɚ«´
ȿɞɜɚɫɟɩɪɢɛɪɚɯɦɟɢɧɚɞɧɚɫ
ɢɦɚɲɢɧɢɬɟɧɢɫɟɢɡɫɢɩɚɝɪɚɞ
ɨɬɤɭɪɲɭɦɢɠɟɥɟɡɚɢɞɪɩɨɞɪɴɱɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɡ ɛɹɯ ɜɴɜ
ɜɬɨɪɚɬɚɦɚɲɢɧɚȿɤɢɩɚɠɴɬɧɢ
ɹɫɧɨ ɜɢɠɞɚɲɟ ɤɚɤɜɨ ɫɬɚɜɚ ɫ
ɤɨɦɚɧɞɢɪɫɤɢɹȻɊȾɆɋɬɪɚɲɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɫɥɟɯɦɟ ɱɟ
ɬɨɜɚɟɤɪɚɹɬ«ɦɚɤɚɪɢɛɚɜɧɨ
ɦɚɲɢɧɢɬɟɧɢɧɚɩɪɟɞɜɚɯɚɤɴɦ
ɰɟɧɬɴɪɚ ɧɚ ɝɪɚɞɚ Ƚɥɟɞɚɯɦɟ
ɧɚɲɢɬɟ ɬɪɢ ɦɚɲɢɧɢ ɞɚ ɫɟ
ɞɜɢɠɚɬɜÄɩɚɤɟɬ´ɡɚɳɨɬɨɚɤɨ
ɫɟɪɚɡɤɴɫɚɯɦɟɧɢɳɨɞɨɛɪɨɧɟ
ɧɢ ɱɚɤɚɲɟ ȼɤɥɸɱɢɯɦɟ ɲɥɟɦɨɮɨɧɢɬɟ ɱɚɤɚɯɦɟ ɡɚɩɨɜɟɞ
ɨɬ ɜɡɜɨɞɧɢɹ ɤɨɦɚɧɞɢɪ ɢɥɢ
ɤɨɦɚɧɞɢɪɚ ɧɚ ɩɨɥɤɚ ɇɚɡɚɞ
ɤɨɥɨɧɚɬɚɜɢɞɢɦɨɫɟɪɚɡɤɴɫɚ
ɧɨɜɫɟɩɚɤɜɫɢɱɤɨɫɟɞɜɢɠɟɲɟ
ɧɚɩɪɟɞ Ⱥ ɜ ɰɟɧɬɴɪɚ« ɤɚɤɜɨ ɧɢ ɱɚɤɚɲɟ" Ɍɭɤ ɧɹɦɚɲɟ
Äɝɪɚɞɭɲɤɢ´ɧɨɧɟɜɴɨɛɪɚɡɢɦɨ

Моята „Пражка пролет”

ȾɢɦɢɬɴɪȾɂɆɂɌɊɈȼ

от бр.38
ȼɪɚɧɧɨɬɨɭɬɪɨɧɚ
ɝɩɴɪɜɢɬɟɫɴɜɟɬɫɤɢɱɚɫɬɢɥɢɤɜɢɞɢɪɚɯɚɞɨɤɪɚɹÄɄ´ȼɴɜ
ɜɚɪɢɚɧɬ ÄȻ´ɧɚɲɢɹɬ ɜɡɜɨɞ ɛɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧ ɜ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɚ ɚɤɰɢɹɫɴɫɫɴɜɟɬɫɤɢɹÄɪɚɡɜɟɞɟɧ´
ɡɚɥɢɤɜɢɞɢɪɚɧɟɨɫɬɚɧɤɢɬɟɨɬ
ÄɄ´ ɧɚ  ɚɜɝɭɫɬ ȼɫɟɤɢ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɟɧɢɫɥɭɠɢɥɜɚɪɦɢɹɬɚɡɧɚɟɤɚɤɜɨɡɧɚɱɢÄɝɪɚɞɫɤɢ
ɛɨɣ´±ɨɬɜɫɹɤɴɞɟɢɨɬɧɢɤɴɞɟ
ɫɦɴɪɬ ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ ɧɚɲɢɬɟ
ɦɚɣɤɢ ɫɚ ɢɦɚɥɢ ɤɴɫɦɟɬ ɡɚ
ɱɟɞɚɬɚ ɫɢ «ɦɨɠɟ ɛɢ ɨɬ
ɫɴɥɡɢɬɟ ɢ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɢɬɟ ɧɚ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɬɟɠɟɧɢɢɞɟɱɢɰɚ
ɧɨ ɧɚɣɜɟɱɟ ɨɬ ɪɟɲɢɬɟɥɧɢɬɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɴɜɟɬɫɤɢɬɟ ɫɩɟɰɱɚɫɬɢ
Ɇɚɥɤɨ ɩɪɟɞɢ ɧɚɜɥɢɡɚɧɟɬɨ
ɧɚɜɨɣɫɤɨɜɢɬɟɱɚɫɬɢɧɚȼɚɪɲɚɜɫɤɢɹɩɚɤɬɜɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɹ
ɫɴɜɟɬɫɤɢɹɬ ɩɨɫɥɚɧɢɤ ɜ ɋȺɓ
əɤɨɜɆɚɥɢɤɥɢɱɧɨɫɟɫɪɟɳɧɚ
ɫɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɇɢɤɫɴɧɢɜɩɪɚɜ
ɬɟɤɫɬɝɨɢɡɜɟɫɬɹɜɚɱɟɜɨɣɫɤɢɬɟ ɧɚ ȼɚɪɲɚɜɫɤɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪ
ɢɦɚɬ ɜɨɟɧɟɧ ɚɧɝɚɠɢɦɟɧɬ ɜ
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɹɉɪɚɜɢɱɟɫɬɧɚ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɱɟɜɟɞɧɚɝɚɟɪɚɡɩɨɪɟɞɢɥ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɨɬɨ
ɨɬɫɬɴɩɥɟɧɢɟɨɬɑɟɯɨɫɥɨɜɚɲɤɚɬɚɝɪɚɧɢɰɚɧɚɜɫɢɱɤɢɇȺɌɈ
ɜɫɤɢɫɢɥɢ
ȼ ɤɴɫɧɢɬɟ ɱɚɫɨɜɟ ɧɚ 
ɚɜɝɭɫɬ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɟɧɫɴɜɟɬɩɨɨɬɛɪɚɧɚɬɚɢ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɬɚɧɚɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɹ
Ⱦɨɤɥɚɞɱɢɤɢɜɨɞɟɳɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨɟɦɢɧɢɫɬɴɪɴɬɧɚɨɬɛɪɚɧɚ-

ɬɚɆɚɪɬɢɧȾɡɭɪɊɚɡɢɫɤɜɚɧɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɹɬ ɜɴɩɪɨɫ ɞɚ ɜɥɹɡɚɬ
ɥɢ ɜɨɣɫɤɢɬɟ ɧɚ ȼɚɪɲɚɜɫɤɢɹ
ɩɚɤɬɜɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɹɡɚɩɨɬɭɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɢɹɦɟɬɟɠȾɟɛɚɬɢɬɟɢɝɥɚɫɭɜɚɧɟɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɩɪɨɬɟɤɚɬ
ɜ ɬɪɢ ɬɭɪɚ ɫ ɤɪɚɬɤɢ ɩɨɱɢɜɤɢ
ɦɟɠɞɭ ɬɹɯ ɉɴɪɜɢɹɬ ɬɭɪ ɟ
ɛɢɥɡɚɧɚɫȼɬɨɪɢɹɬɩɪɨɬɢɜ
ɜɥɢɡɚɧɟɬɨɧɚɫɴɸɡɧɢɱɟɫɤɢɬɟ
ɫɢɥɢȼɩɴɪɜɢɹɬɭɪɡɚɧɚɫɫɚ
ɝɥɚɫɭɜɚɥɢɈɥɞɪɠɢɯɑɟɪɧɢɤ±
ɩɪɟɦɢɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚɬɚɢɃɨɡɟɮ
ɋɦɴɪɤɨɜɫɤɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚ
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɲɤɨɬɨ ɮɟɞɟɪɚɥɧɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟɧɨɧɚɜɬɨɪɢɹɬɬɭɪ
ɫɚɛɢɥɢɩɪɨɬɢɜɆɚɪɬɢɧȾɡɭɪ
ɟɛɢɥɧɚɹɫɧɨɫɜɫɢɱɤɨɢɩɪɟɞɢ
ɩɨɱɢɜɤɚɬɚɡɚɬɪɟɬɢɹɬɬɭɪɬɨɣ
ɟɩɨɦɨɥɢɥɟɞɢɧɨɬɤɨɥɟɝɢɬɟɫɢ
ɞɚɨɬɜɨɪɢɩɪɨɡɨɪɟɰɚɡɚɞɚɫɟ
ɩɪɨɜɟɬɪɢ ɡɚɥɚɬɚ Ɉɬɜɚɪɹɣɤɢ
ɩɪɨɡɨɪɟɰɚ ɬɨɣ ɫ ɢɡɧɟɧɚɞɚ
ɢɡɜɢɤɚɥɤɴɦɜɫɢɱɤɢɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢ ´Ɍɚɧɤɢ ɪɭɫɤɢ ɬɚɧɤɢ´
ɇɚɢɫɬɢɧɚɧɚɜɴɧɱɢɧɧɨɩɨɱɬɢ
ɩɚɪɚɞɧɨ ɫɚ ɛɢɥɢ ɫɬɪɨɟɧɢ ɢ
ɩɨɞɪɟɞɟɧɢɝɪɭɩɚɛɴɪɡɨɯɨɞɧɢ
ɛɪɨɧɢɪɚɧɢ ɦɚɲɢɧɢ ɤɚɤɬɨ ɢ
ɞɜɟ ɛɪɨɧɢɪɚɧɢ ɥɢɦɭɡɢɧɢ ȼ
ɫɭɦɚɬɨɯɚɬɚ ɦɢɧɢɫɬɴɪɴɬ ɧɚ
ɜɴɧɲɧɢɬɟɪɚɛɨɬɢɂɪɠɢɏɚɣɟɤ
ɭɫɩɹɜɚɞɚɢɡɛɹɝɚɜɋȺɓ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪȾɭɛɱɟɤɢɈɥɞɪɠɢɯɑɟɪɧɢɤɫɚɛɢɥɢɩɨɤɚɧɟɧɢ
ɞɚ ɫɟ ɤɚɱɚɬ ɜ ɛɪɨɧɢɪɚɧɢɬɟ
ɥɢɦɭɡɢɧɢȼɤɴɫɧɢɹɫɥɟɞɨɛɹɞ
ɧɚ  ɚɜɝɭɫɬ ɛɹɯɚ ɜ Ɇɨɫɤɜɚ
ɤɴɞɟɬɨɳɟɢɦɚɬɞɟɥɨɜɚɫɪɟɳɚ
ɜ ɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟ ɞɧɢ ɫ Ʌɟɨɧɢɞ
Ȼɪɟɠɧɟɜ ɢ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʉɨɫɢɝɢɧ
Ɉɳɟ ɩɨɦɧɹ ɜ ɫɧɢɦɤɢɬɟ ɧɚ
ɜɟɫɬɧɢɤ Äɉɪɚɜɞɚ´ ɢ ÄɄɨɦɫɨɦɨɥɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ´ɨɬ
ɚɜɝɭɫɬ  ɝ  ɢ ɜɤ ÄɊɚɛɨɬɧɢɱɟɫɤɨ ɞɟɥɨ´ Ɍɟɡɢ ɫɧɢɦɤɢ
ɨɬɪɚɡɹɜɚɯɚ ɨɮɢɰɢɚɥɧɨɬɨ
ɩɨɫɪɟɳɚɧɟɢɩɚɪɚɞɧɨɞɟɮɢɥɟ
ɧɚɱɟɯɨɫɥɨɜɚɲɤɢɬɟɝɨɫɬɢȾɨ
ɭɫɦɢɯɧɚɬɢɬɟ ɢ ɩɪɢɜɟɬɥɢɜɢ
ȻɪɟɠɧɟɜɢɄɨɫɢɝɢɧɛɹɯɚȾɭɛɱɟɤɢɑɟɪɧɢɯɫɝɭɡɟɧɩɨɝɥɟɞɢ
ɫÄɡɚɦɪɴɡɧɚɥɚɭɫɦɢɜɤɚ´
Ɇɟɠɞɭɜɪɟɦɟɧɧɨɨɬɩɴɪɜɢɬɟ
ɱɚɫɨɜɟɧɚɚɜɝɭɫɬɫɴɜɟɬɫɤɢɬɟ ɫɩɟɰɱɚɫɬɢ ɨɫɜɨɛɨɞɢɯɚ ɨɬ
ɡɚɬɜɨɪɚɝɟɧɅɭɞɜɢɝɋɜɨɛɨɞɚ
ɤɨɣɬɨɜɟɞɧɚɝɚɩɨɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɢɹɬ ɩɨɫɬ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɹ

Форум за е-услуги на
програма „Глоб@лни
библиотеки“
а 16 октомври в Регионална библиотека
„Партений Павлович“
се проведе среща, организирана от Програма „Глоб@
ални библиотеки-България“
на тема „Интегриране на
електронните услуги в модерната обществена библиотека“. В нея ще участва
зам. - областният управител Вяра Емилова. По време
на срещата се дискутираха
няколко теми: „Модерната
библиотека – място за достъп до е-услуги“, „Е-услуги
в помощ на земеделските
производители“, „Е-услуги
за здравословен начин на
живот“, „Библиотечните
е-услуги за опазване на
културно-историческото
местно наследство“, представени от библиотекари
от Нова Черна, Чернолик,
Цар Самуил и Проф. Иширково. По време на работната
среща се проведе и тренинг на тема „електронно
банкиране”. Интерактивното занимание е на тема
„Иновативните е-услуги
за образование, култура и

Н

бизнес“.
В библиотеките от област Силистра се работи
от две години по темата
за е-услуги, като през това
време са въведени почти
всички видове от тях в
34 читалищни библиотеки,
както и в РБ „П. Павлович“.
Става дума за сфери като
бизнес, земеделие, култура,
образование, работа с деца
в предучилищна възраст
и др. Обобщението на опита цели да се направили
предложение до всички 85
работещи библиотеки в област Силистра да въведат
е-услугите в работата си.
„През тези две години библиотеките се отнасяха с
чувство на отговорност към
използване и съхраняване на
предоставената от „Глоб@
лни библиотеки-България“
техника, като Силистренска
област е сред тези, където
са проведени най-много обучения по петте направления“, заяви Лидия Димитрова,
регионален координатор на
Програмата.
“ТГ”

ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɨɬɯɨɪɚɤɨɢɬɨɜɢɤɚɯɚ ɞɸɞɸɤɚɯɚ ɫɜɢɪɟɯɚ«
Ɍɨɜɚ ɦɨɪɟ ɨɬ ɯɨɪɚ ɫɢɝɭɪɧɨ
ɛɹɯɚɞɭɲɢɢɝɥɚɞɚ
ɯɜɴɪɥɢɲ ɧɹɦɚɲɟ ɞɚ ɩɚɞɧɟ
ɧɚ ɡɟɦɹɬɚ ɂɡɜɟɞɧɴɠ ɩɪɟɞ
ɧɚɫɡɚɫɬɚɧɚɯɚɞɜɟɬɪɚɦɜɚɣɧɢ
ɦɨɬɪɢɫɢ ɩɥɴɬɧɨ ɞɨɥɟɩɟɧɢ
ɢ ɩɨ ɬɨɡɢ ɧɚɱɢɧ ɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨ ɛɟ ɫɩɪɹɧɨ ɉɴɪɜɚɬɚ ɧɢ
ɦɚɲɢɧɚ ɧɚɩɪɚɜɢ ɧɹɤɨɥɤɨ
ɨɩɢɬɚ ɞɚ ɝɢ ɪɟɫɩɟɤɬɢɪɚ ɡɚ
ɞɚ ɧɢ ɩɪɨɩɭɫɧɚɬ ɧɨ ɜɫɢɱɤɨ
ɛɟ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨ ɉɨ ɦɚɲɢɧɢɬɟ ɫɟ ɤɚɱɢɯɚ ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɚɳɢ
ɤɚɬɨɩɪɚɜɢɯɚɨɩɢɬɢɞɚɜɥɹɡɚɬ
ɜɴɬɪɟ ɩɪɢ ɧɚɫ ɉɥɚɬɧɢɳɟɬɨ
ɢ ɲɚɧɫɨɜɢɹɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨ
ɦɚɲɢɧɢɬɟɢɡɱɟɡɧɚɯɚɑɭɜɚɯɚ
ɫɟɜɴɡɝɥɚɫɢ´Ɉɤɭɩɚɧɬɢɢɞɢɬɟ
ɞɨɦɨɣ Ⱦɭɛɱɟɤ ɋɜɨɛɨɞɚ ±
ɧɚɲɚ ɫɜɨɛɨɞɚ´ ȼɫɢɱɤɢɬɟ ɧɢ
ɦɚɲɢɧɢ ɢ ɤɨɥɢ ɛɹɯɚ ɧɚɲɚɪɟɧɢɫɬɟɛɟɲɢɪɟɧɢɥɨɡɭɧɝɢɫ
ɝɨɪɧɢɹɬɟɤɫɬȼɫɢɱɤɢɞɠɢɩɤɢ
ɝɚɡɤɢɁɂɅɨɜɟɛɹɯɚɨɫɬɚɧɚɥɢ
ɛɟɡɜɫɹɤɚɤɜɢɫɬɴɤɥɚ±ɨɬɩɪɟɞ
ɨɬɡɚɞɜɫɬɪɚɧɢɱɭɩɟɯɚɫɟɢɫɟ
ɤɴɪɬɢɯɚɨɝɥɟɞɚɥɚɬɚɡɚɨɛɪɚɬɧɨ ɜɢɠɞɚɧɟ ɬɴɪɫɟɯɚ ɫɟ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢɬɟɧɚɤɨɥɢɬɟɜɤɨɢɬɨ
ɬɟɩɪɚɜɟɯɚɨɩɢɬɢɞɚɡɚɩɚɥɹɬ
ɛɟɧɡɢɧɚɜɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚɋɢɬɭɚɰɢɹɬɚɞɨɫɬɢɝɧɚɤɪɢɬɢɱɧɢɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚɌɪɹɛɜɚɲɟɞɚɫɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚ ɧɟɳɨ ɑɚɤɚɯɦɟ
ɡɚɩɨɜɟɞ ɡɚ ɫɬɪɟɥɛɚ ɇɨ ɤɚɤ
ɞɚɫɬɪɟɥɹɲɩɨɧɟɜɢɧɧɢɯɨɪɚ"
Ⱥɤɨɫɪɟɞɬɹɯɢɦɚɲɟɧɹɤɨɥɤɨ
ɩɪɨɜɨɤɚɬɨɪɢ ɬɨ ɩɨɜɟɱɟ ɫɚ
ɞɨɲɥɢɨɬɥɸɛɨɩɢɬɫɬɜɨɢɥɢɞɚ
ɢɡɪɚɡɹɬ ɫɜɨɹ ɦɢɪɟɧ ɩɪɨɬɟɫɬ
Ɉɬɞɟɥɧɨɱɟɟɞɧɚɱɚɫɬɨɬɬɹɯ
ɛɹɯɚ ɧɚɲɢ ɫɴɦɢɲɥɟɧɢɰɢ
Ɉɫɨɛɟɧɨ ɬɨɜɚ ɛɟ ɞɟɥɢɤɚɬɧɨ
ɡɚɦɟɧɦɨɠɟɛɢɫɧɹɤɨɢɫɴɦ
ɫɟ ɡɞɪɚɜɢɫɜɚɥ ɜ  ɝ ɉɨ
ɲɥɟɦɨɮɨɧɢɬɟɱɭɜɚɯɦɟɪɚɡɝɨɜɨɪɢɬɟɧɚɤɨɦɚɧɞɢɪɚɧɚɩɨɥɤɚ
ɢ ɧɚɱɚɥɧɢɤɳɚɛɚ Ȼɟɡ ɦɧɨɝɨ
ɞɭɦɢɳɟɤɚɠɚɱɟɤɨɦɚɧɞɢɪɴɬ
ɧɟɛɟɫɴɝɥɚɫɟɧɞɚɫɬɪɟɥɹɦɟ
ɞɨɤɚɬɨɧɟɩɨɥɭɱɢɦɡɚɩɨɜɟɞɨɬ
ɫɴɜɟɬɫɤɨɬɨɤɨɦɚɧɞɜɚɧɟɤɨɟɬɨ
ɚɡɥɢɱɧɨɩɪɢɟɦɚɯɫɨɛɥɟɤɱɟɧɢɟ ɇɚɞɹɜɚɯ ɫɟ ɱɟ ɳɟ ɢɦɚ
ɦɢɪɟɧɢɡɯɨɞɨɬɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚ
Ɇɚɥɤɨɩɨɧɚɡɚɞɜɤɨɥɨɧɚɬɚ

Решения

на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 33 от 25 Септември
2013 г.
РЕШЕНИЕ № 403
Относно: Дневен ред:
1. Докладна записка относно констатирано несъответствие между внесен проект на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и
разпореждане с Общинския поземлен фонд /съгласно докладна записка на Кмета на Община Тутракан с Вх. № 214
от 17.07.2013 г. /и взето Решение № 372 по протокол №
29 от 01.08.2013 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани. Разни.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 404
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет гр. Тутракан признава резултатите от
проведените до настоящия момент търгове, съгласно Заповед № 2008/20.08.2013 г. на Кмета на Община Тутракан
както следва: за с. Цар Самуил, за с. Нова Черна, за. с
Сяново и за с. Старо село.
Поименно гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 405
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет гр. Тутракан дава съгласие да продължи провеждането на търговете, открити със Заповед № 2008/20.08.2013
г. за землищата на с. Търновци, с. Белица, с. Варненци, с.
Шуменци, с. Преславци и с. Пожарево, съгласно условията
на публикуваната Наредба за стопанисване, управление
и разпореждане с Общинския поземлен фонд и обявените
тръжни условия, съгласно Заповед 2008/20.08.2013 г.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
Зам.-председател на ОбС-Тутракан:
/Светла СТОЯНОВА/

17 -23.10.2013 г.
ɫɟɫɥɭɱɜɚɲɟɧɟɳɨɤɨɦɢɱɧɨɢ
ɜɟɫɟɥɨ ȼɨɞɚɱɴɬ ɧɚ ɁɂɅɚ ɫ
ɤɭɯɧɹɬɚɧɚɩɨɥɤɚɩɪɨɬɟɫɬɢɪɚɳɢɬɟɦɭɨɤɴɪɬɜɚɬɨɝɥɟɞɚɥɨɬɨ
Ɍɨɣɹɤɛɚɛɚɞɠɚɧɤɚɜɢɤɚ´ȿɣ
ɦɚɣɧɚɜɴɪɧɢɦɢɨɝɥɟɞɚɥɨɬɨ
ɡɚɳɨɬɨ ɫɬɚɪɲɢɧɚɬɚ ɳɟ ɦɢ
ɞɚɞɟ ɧɟɩɨɪɹɞ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ
ɂɡɜɟɞɧɴɠ Äɤɪɚɞɟɰɴɬ´ ɫɟ ɨɛɪɴɳɚ ɫɟ ɨɛɪɴɳɚ ɤɴɦ ɧɟɝɨ ɢ
ɝɨ ɩɢɬɚ ɞɚ ɧɟ ɟ ɛɴɥɝɚɪɢɧ ɢ
ɞɚɟɨɬɉɥɨɜɞɢɜ"ɇɚɲɢɹɬɦɭ
ɤɚɡɜɚ´ȾɚɛɟɦɚɣɧɚɨɬɫɟɥɚɬɚɤɪɚɣɉɥɨɜɞɢɜɫɴɦɌɨɝɚɜɚ
ɤɪɚɞɟɰɴɬɫɟɢɡɜɢɧɢɢɫɧɟɝɨɜɢ
ɩɪɢɹɬɟɥɢ ɦɭ ɩɨɦɚɝɚɬ ɞɚ ɡɚɤɚɱɢɢɤɭɯɧɹɬɚɡɚɬɟɝɥɢɱɚɧɚ
ɁɂɅɚɡɚɳɨɬɨɬɹɜɟɱɟɟɛɢɥɚ
ɧɚɬɢɧɚɦɟɬɪɚɨɬɤɨɥɚɬɚɡɚ
ɤɨɟɬɨɧɚɲɢɹɬɱɨɜɟɤɧɟɟɡɚɛɟɥɹɡɚɥ ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɬɨɡɢ ɱɟɲɤɢ
ɫɬɭɞɟɧɬ ɟ ɛɢɥ ɜɴɜ ɜɚɤɚɧɰɢɹ
ɜɫɬɪɚɧɚɬɚɫɢɋɢɝɭɪɧɨɟɛɢɥ

ɫɬɭɞɟɧɬ ɜ ɋɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɢɹ
ɢ ɯɪɚɧɢɬɟɥɧɨ ɜɤɭɫɨɜɢɹɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬɜɉɥɨɜɞɢɜɤɨɟɬɨɛɟɲɟ
ɧɨɪɦɚɥɧɨɜɬɟɡɢɝɨɞɢɧɢ
ɇɹɦɚɯɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨɥɤɨ
ɜɪɟɦɟɩɪɨɞɴɥɠɢɜɢɥɧɟɟɧɟɬɨ
ɧɚ ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɚɳɢɬɟ ɧɚɞ ɧɚɲɚɬɚɤɨɥɨɧɚɧɨɩɨɟɞɧɨɜɪɟɱɟ ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɬɟ ɦɨɬɪɢɫɢ ɫɟ
ɪɚɡɞɟɥɢɯɚ Ƚɪɭɩɚ ɨɬ ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɚɳɢɬɟ ɧɢ ɩɪɢɤɚɧɢɯɚ ɥɸɛɟɡɧɨɞɚɩɪɨɞɴɥɠɢɦɧɚɩɪɟɞ
ɇɹɦɚɯɦɟ ɨɛɹɫɧɟɧɢɹ ɡɚ ɬɨɡɢ
ɨɛɪɚɬ Ⱦɚɥɢ ɡɚɬɨɜɚ ɱɟ ɛɹɯɚ
ɪɚɡɛɪɚɥɢ ɱɟ ɫɦɟ ɛɴɥɝɚɪɢ
ɧɨ ɩɨɜɟɪɨɹɬɧɨ ɟ ɫɩɟɲɧɚɬɚ
ɧɚɦɟɫɚ ɧɚ ɫɴɜɟɬɫɤɢɬɟ ɛɨɣɧɢ
ɱɚɫɬɢ Ɉɬ ɬɨɡɢ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɟɞ
ɧɚɫɛɟɫɴɜɟɬɫɤɢɬɚɧɤɜɫɴɫɬɚɜ
ɦɚɣɨɪ ɫɬɚɪɲɢ ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ
ɫɟɪɠɚɧɬ ± ɜɨɞɚɱ ɧɚ ɬɚɧɤɚ ɢ
ɞɜɚɦɚ ɦɥɚɞɲɢ ɫɟɪɠɚɧɬɢ Ɍɟ
ɛɹɯɚɧɚɲɢɩɪɟɞɜɨɞɢɬɟɥɢ

Община Главиница
Област Силистра

Решение
№ 2021
гр. Главиница, 07.10.2013 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал.3, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се съберат оферти чрез публикуване на публична покана за избор на
изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
I. Предмет на поръчката: ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА
ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД
2013-2014 г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, както следва:
1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 включва:
Маршрут: Общински път SLS2027 - /III – 235 – Зафирово – Малък Преславец/ - Долно Ряхово 4,7 км. По улиците на с. Долно Ряхово – 7,5 км.; с.
Малък Преславец – 8 км.
Асфалтов път с дължина 21,200 км.
Прогнозна стойност с ДДС: 6 360 лв.
2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 включва:
Маршрути:
а) Общински път SLS1024 – /III - 235, Главиница - Зафирово/ Сокол –
Суходол – граница общини /Главиница – Ситово/ Босна /III - 216/ – 8,6 км.;
б) Общински път SLS1026 – /III - 235, Главиница - Зафирово/ Сокол – Дичево – 3,6 км.;
в) Общински път SLS2023 - /SLS1024, Сокол - Босна/ - Бащино – 1,17 км.;
По улиците на с. Дичево – 5 км., с. Сокол – 4 км., с. Суходол – 7 км., Бащино
- 3,5 км., с. Коларово - 2,6 км., гр. Главиница – 12 км.
Асфалтов път с дължина – 47,470 км.
Прогнозна стойност с ДДС: 14 241 лв.
3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, включва:
Маршрут: Общински път SLS2025 – /II – 21, Тутракан - Зафирово/ - Косара
– 2,76 км.;
По улиците на с. Косара – 1,3 км., с. Богданци – 4,3 км.
Асфалтов път с дължина: 8,36 км.
Прогнозна стойност с ДДС: 2 508 лв.
4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 включва:
Маршрути:
а) Общински път SLS1021 – /III – 205, Стефан Караджа – Белица/ – Осен –
Главиница /III – 235/ – 11 км.;
б) Общински път SLS3020 - /III – 205, Стефан Караджа – Белица/ - граница
общини (Главиница - Тутракан) – 2 км.;
По улиците на с. Осен - 4 км., с. Стефан Караджа – 8 км., с. Черногор – 5 км.
Асфалтов път с дължина – 30 км.
Прогнозна стойност с ДДС: 9 000 лв.
5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 включва:
Маршрути: SLS1022 – Звенимир – Зарица – 2,7 км.
По улиците на с. Зарица - 5,2 км., с. Звенимир – 5 км., с. Вълкан - 1,200 м.,
с. Зебил - 6,5 км., с. Листец - 2,300 км., с. Подлес – 4,200 км.
Асфалтов път с дължина – 27,100 км.
Прогнозна стойност с ДДС: 8 130 лв.
6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 включва:
Маршрут: Маршрут: По улиците на с. Падина – 2,100 км., с. Ножарево –
4,300 км., с. Калугерене - 3,5 км.
Асфалтов път с дължина – 9,9 км.
Прогнозна стойност с ДДС: 2 970 лв.
7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 включва:
По улиците на с. Зафирово – 18 км.
Обща дължина – 18 км.
Прогнозна стойност с ДДС: 5 400 лв.
III. ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: 50 000лв. с ДДС
IV. Критерият за оценка е „най-ниска цена”, съгласно приложената към
документацията методика.
V. Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница, ул. ”Витоша” №44, краен срок до 01.11.2013 г.
VI. Гаранция за изпълнение на поръчката – 2% от договорената стойност.
Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията
се уреждат, съгласно действащото в страната законодателство.
VII. Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101б от ЗОП.
VIII. Място и срок за подаване на офертите 22.10.2013 г. 12,00 часа в
Общинска администрация – Център за информация и услуги.
IХ. Място и срок за разглеждане на офертите – 22.10.2013 г., 16,00 часа в
заседателната зала на общината – етаж II.
Офертите да се изготвят на български език. Да включват Техническо,
Ценово предложение (за които да се изготвят образци) и всички изсквани
документи, посочени в поканата.
ХI. Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
ХII. Длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят офертите.
След получаване, разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят
протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП.
Кмет на Община Главиница:
/Хюсеин ХАМДИ/
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ХОБИ
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Зъболекарят обяснява на пациента:
- Имате един мъртъв зъб. Да му направим ли коронка?
- Не, предпочитам да го погребете без церемонии.
Един заек вървял из гората и срещнал едно странно животно.
- Ти какво си?
- Аз съм лисицотигър.
- И как така?
- Ами, баща ми е тигър, а майка ми е лисица.
Продължил заекът и пак срещнал странно животно.
- Ти какво си?
- Хипопотамослон.
- И как така?
- Ами, баща ми е слон, а майка ми е хипопотам.
Продължил заекът и отново срещнал странно животно.
- Ти какво си?
- Конска муха.
- Е-е-е, това вече не мога да го повярвам!
Един се върнал от плаване, влязъл в къщи и що да види - бебе.
- А бе, жена, кво е тва бебе? Мен ме няма 12 месеца, пък ти - бебе!
- Ти къв си, бе? - рекла жена му.
- Ми, къв - моряк! - рекъл оня.
- Ми, кът си моряк, ко са прайш на математик, аааааа...
След особено продължителна сватбена церемония младоженците
най-после остават сами в спалнята.
Той: - О, от кога чакам с нетърпение този момент!
Тя: - И аз! И на теб ли ти стискат новите обувки?
Купувач пита в магазина:
- Другарю продавач, имате ли самобръсначки?
- Нямаме.
Купувачът си тръгва, а вторият продавач пита първия:
- Защо му каза, че нямаме самобръсначки като имаме?
- Ега ти селянина, като ми вика "другар" да ходи да се бръсне със
сърпа!

Продавам
къща в Тутракан на ул. Добри Чинтулов №17
Телефон за контакт: 0897 919 391

Малки обяви

ПРОДАВАМ
Къща с офис на ул. "Родина" №38 в Тутракан
За информация: тел. 0866 65890
GSM: 0895 425 453 и 0887 553 884

Предлагаме размяна

ɧɚɠɢɥɢɳɟɧɢɦɨɬɧɚɭɥȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨʋɚɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɪɟɳɭɞɜɭɫɬɚɟɧɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɞɨɬɢɟɬɚɠɜ
ɛɥɢɡɨɫɬɞɨɩɚɪɤɚɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɈɝɥɟɞɫɥɟɞɭɝɜɨɪɤɚɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɂɜɚɧɤɚɄɚɥɢɧɨɜɚ
ɬɟɥ

Продавам

отоплителна печка на твърдо гориво - цена 70,00 лв.,
и холова гарнитура - цена: 180,00 лв.
Телефон за контакти: 0889 36 39 55

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ОБЯВА
Дом за стари хора гр. Тутракан обявява свободно работно място
за медицинска сестра /ако няма желаещи мед. сестри, може да
назначим фелдшер или акушерка/.
Желаещите да получат повече информация за длъжностните
изисквания и работно време за обявената длъжност, могат да се
обръщат към администрацията на ДСХ-Тутракан, ул.”Цибър” № 1,
на тел.61245 или GSM 0879668618.

Магазин за модни дрехи
Качествени маркови облекла на много
изгодни цени ще намерите в магазина на
ул. "Трансмариска" №26
За справки: 0894 527079

Продавам
коса (селскостопански инструмент).
Цена – 25 лв. Оглед след уговорка.
За контакти: Иванка Калинова Тел.: 0866 65746

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”,
"Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

Сканди

СУДОКУ

СМЯХ
Свещеник пита момченце: - Ти молиш ли се преди ядене?
- Не, мама готви много хубаво!

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Силистренец изненада сина си с
CAMARO за 88 000 лв.
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ВЪЗПОМИНАНИЕ
Измина ЕДНА ГОДИНА от смъртта на големия
български родолюбец, почетния гражданин
на Тутракан, Енчо Йорданов.

Това беше и първата продажба на най-голямото автомобилно
изложение по Черноморието Grand Auto 2013 във Варна

ултовата американска «масъл кар»
Chevrolet Camaro, която за пръв път се представя на изложението
Grand Auto 2013 във Варна,
стана подарък изненада за
рождения ден на сина на
бизнесмен от Силистра.
Ярко жълтата спортна
кола беше закупена от
щедрия баща за 88 000 лв.
Мощният автомобил
е от серията Chevrolet
Camaro Transformers
Special Edition с двигател
6.2 л V8 и с респектиращите 405 конски сили.
Но силата е нищо без

К

контрол, затова Camaro
е оборудван със система
за изключване на част от
цилиндрите, и се предлага
по избор с 6-степенна механична или автоматична
трансмисия, плюс системи за контрол, които
позволяват без усилия
цялата тази мощ да бъде
овладяна.
Camaro е създаден, за да
заковава погледите със
своите изчистени остри
форми и скулптрирани повърхности. Всеки детайл
в тази кола е подчинен на
чистото удоволствие от
агресивната езда. Леген-

дата Camaro е реверанс
към ХХ век – в него нищо
не е спестявано, няма
икономии, всичко е голямо

– това е машина за хора,
които обичат живота,
твърдят феновете на
марката.

Звучи невероятно, но онези, които
профучават бясно край радара на
шосето, отървават
глобата. За да се получи снимката за
електронен фиш, за по-малко от секунда камерата наслагва един върху
друг 160 кадъра и така изчислява
скоростта на автомобила.
При 250 км/ч кадрите падат под
60-70. Така или снимката става
мътна, или на нея се вижда само
пътят, но не и колата с номера.
Преди 2 години стационарен радар
на магистрала Тракия край Пловдив
успя да заснеме Ауди с 251 км/ч, но
това се смята за изключение.
6. Дрегерът мери алкохола в количество издишан въздух, съдържанието в кръвната проба не е същото.
Когато уредът, който носят катаджиите, ви покаже алкохол над
допустимите 0,5 промила, не бързайте нито да се отчайвате, нито
да давате подкуп. Текстът в ЗДвП
е двусмислен. Там се казва, че наличието на алкохол се установява с
медицинско изследване и/или с техническо средство. Искайте да дадете
кръвна проба, иначе законът ще ви
преследва само по показанията на
дрегера. В много случаи резултатът
от теста на кръвта е по-нисък от този
на уреда. Например - ако дрегерът
показва 1,3 промила в издишания
въздух, кръвната проба може да
е 1 промил. Тогава шофьорът не
носи наказателна отговорност (до
1 година затвор), а плаща от 500 до
1000 лв. и остава без книжка от 6
до 12 месеца.
7. Уредът за алкотест трябва да
е годен и да е собственост на МВР.
Ако полицай иска да ви изпробва
с дрегер, той е длъжен да носи документ за уреда, в който пише вида
му и кога е минал на технически
преглед. През годините са засичани
случаи, в които полицаи на пътя
пробват водачите или с бракувани
устройства, или с такива, които са
купени от някоя фирма вносител.
Един уред струва 150-200 лв., а
такива пари ченгетата си изкарват
на едно дежурство от рушвети.
Дрегерите, с които сега работи

КАТ, имат памет, в която се записва
всяка проба.
8. Искайте фиш за нарушения,
които се наказват с глоба до 50 лв.
14.10.2013
От Колектива на
Ако ви хванат в някакъв очевиден
Исторически музей -Тутракан
грях и сте съгласен за вината си,
настоявайте да ви напишат фиш,
а не акт. По-удобно е, не се ходи в
КАТ, не ви вземат синия шофьорски талон, не ви режат точки, не
се чака един месец за наказателно
организира за поредна година традиционен
постановление. Преди това трябва
обаче да сте проверили в ЗДвП кои
нарушенията се наказват с глоби
от 10 до 50 лв., както и наредбата
за отнемането на точките. Ако се
подготвите добре, може да се окаже,
че знаете повече от самия катаджия.
Пример - той твърди, че може да ви
напише фиш за 30 лв. за паркиране
върху тротоар, защото за това нарушение се отнемат точки. Да, ама
наредбата за точките бе променена
през февруари т.г. и нарушението
за паркиране отпадна.
9. За зимни гуми няма глоба.
Когато ви проверяват гумите,
катаджиите може да пропуснат да
споменат, че в закона няма санкция, ако се кара с летни гуми през
зимата. И съответно със зимни гуми
през лятото. Шофьорът може да
бъде наказан само когато кара кола
с износени или разкъсани гуми. Под
износени се разбира това, че протекМотокросът ще се проведе на 20 октомври 2013 г.
торът на лятната гума е с минимална (неделя) от 10:00 часа
дълбочина от 1,6 мм, а на зимната 4
Участниците ще се състезават в следните класове:
мм. Глобата е 50 лева.
- Клас 65 – 85 куб.см
10. Не всеки полицай има право
- Клас 125 – 250 куб.см /МХ1–МХ2/
да пише акт или фиш.
- Клас до 450 куб.см /МХ3 OPEN/
Обърнете внимание на униформа- Клас АТВ
та, името, фамилията и длъжността
Изпратете попълнения формуляр за регистрация на
на полицая, който ви е спрял за e-mail: obshtina @glavinitsa. bg
проверка. Обикновено катаджиите
или на факс: 08636 22-58.
носят светлоотразителни жилетки с
Заявки за участие ще се приемат и на тел. 08636 20-40.
бадж. Такива имат и от Магистрална
полиция - служба, която е различна
Вашите празници
от Пътна полиция. Ако проверяващият е от тези две структури - добре.
ˑʲȱ˖˘˕ʲˑˆˢˆ˘ʺȱˑʲȱȈʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈǷȱ
Но може да се окаже, че на дрехите
му има само надпис - Охранителна
Скъпи читатели, споделете хубавите моменти в своя живот полиция. Има вероятност също да
новороденото бебе и малките палавници, вашата сватба, роже жандармерист или граничен поден или имен ден, празници с колеги, купони на компанията!
лицай. Тогава не е сигурно, че той
Изпращайте ни снимки и текст към тях - ние ще ги публикуваме!
може да ви напише акт или фиш по
e-mail: tgbg@abv.bg
ЗДвП. Трябва да е минал на специални курсове.

Десет от тайните на Пътната полиция
оляма част от шофьорите у
нас ежедневно се сблъскват
със служителите на Контрол
по автомобилния транспорт. Тези
добри хора се оказа, че също си имат
своите тайни при проверките, които
правят по улиците ни. Разбира се,
всеки от нас е слушал вицовете за
катаджии и какви рушвети взимат –
част от тях за съжаление едва ли са
просто измислица.
Независимо каква техника навлиза в професията им, какви камери,
радари, таблети и дрегери използват, и всички служители на КАТ
имат своите малки тайни. В. „Труд“
е успял да събере десет от тайните на
пътната полиция, за които не искат
да знаем ние, шофьорите. Преди да
ги прочетете, запомнете: карайте
внимателно и спазвайте правилата
за движение!
1. Патрулът на пътя няма уред, с
който да засича превишена скорост.
Ако ви спре някой катаджия и ви
каже, че се движите с превишена
скорост, веднага го попитайте с
какъв уред е констатирал това. През
2012 г. КАТ свали от въоръжение 430
радара без камери, с които можеха
да засичат покрай пътя. На тяхно
място униформените получиха над
150 мобилни и 25 стационарни устройства, които снимат колите с превишена скорост и техните номера. На
нарушителите се издават електронни
фишове, които се пращат по пощата.
Мобилните камери са монтирани
в полицейските коли и по заповед
на вътрешния министър Цветлин
Йовчев всяка областна дирекция
на МВР в страната пусна в интернет
списък на местата, на които дежурят.
Практиката показва, че са единични
случаите, в които катаджиите снимат
с мобилната камера някой нарушител, след което се втурват да го
догонят и да му съставят акт.
2. Мобилните камери не могат да
снимат нощем.
Това го правят само стационарните, които имат светкавици. Правени
са опити за заснемане с мобилни

Г

радари на добре осветени улици в
големите градове, но невинаги се
виждат добре нито колата, нито
номерът . За мобилните радари,
които са над 150, могат да се купят
и монтират инфрачервени светкавици, но това най-вероятно ще стане
догодина.
3. Градското видеонаблюдение не
може да снима за скорост.
Системите от камери по улиците
в София, Варна и други градове
не са радари. По техни клипове не
могат да бъдат съставени електронни фишове за скорост. Издават се
само актове за минаване на червен
светофар, за влизане в еднопосочна
улица, за обратен завой на забранено място и дори за неправилно
паркиране. Това обаче зависи от
оператора, който следи трафика на
екраните в наблюдателния център и
види нарушението.
4. Радарът не може да засича
в тунел.
Независимо дали камерата на
КАТ е стационарна или мобилна,
дори и да е сложена на близо до
изхода на тунел, тя не може да
улови правилно обратния сигнал,
който се отразява от стените. Предстои в подобни закрити участъци
КАТ да монтира друг вид камери,
които изчисляват средната скорост
на движение и снимат само коли,
които са минали с по-висока от разрешената скорост. Такива камери
вече работят на магистрала Люлин
между София и Перник. Използват
се и в много страни от Европа. Те
засичат скоростта в участъци от 3
до 5-6 км, в които няма отбивки
от пътя, паркинги, бензиностанции
и други места, на които колата да
се отклони. Първата камера снима
всички автомобили, а втората само
тези, за които изчисли, че са минали
през участъка с бясна скорост по
най-простата формула Скоростта
е равна на Пътя, разделена на Времето. V=S:T
5. Стационарните камери не виждат коли със скорост над 250 км/ч.

Той беше от хората, които умееха да дават вяра и
да водят след себе си. Той ни възпитаваше в родолюбие, беше човек с голямо сърце. Затова, той винаги
ще бъде между нас, в мислите ни, в разговорите ни,
ще напомня за себе си с издадената литература. Той
ще остане завинаги емблематична фигура Тутракан.
Вечна да бъде паметта му!

Община Главиница, област Силистра

Мотокрос - 2013

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

17 октомври – Огнян ИВАНОВ, Мл.експерт „Мониторинг
и проучване”, Община Тутракан
18 октомври – Раданка АНГЕЛОВА, Гл. спец. „Канцелария”,
Община тутракан
18 октомври – Людмил БАХЪРОВ, Охрана, Община тутракан
19 октомври – Никола КАПИНЧЕВ, гр. Тутракан
19 октомври - Юзкан ОСМАН, Технически сътрудник,
МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”

19 октомври – Найме РЕДЖЕБ, Ст.спец. Техник, Община
Главиница
19 октомври – Светла ЗМЕЕВА, гр. Тутракан
20 октомври – Ана-Мария АЛЕКСАНДРОВА, Студентка,
гр. София
22 октомври – Алкин ЮМЕР, Общински съветник, ОбСГлавиница
23 октомври – Първолета АНТОНОВА, Спец. „Човешки
ресурси”, Управление „Образование”, Община Главиница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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