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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 44

Година LI

21 - 27 ноември 2013 г.

НЕ/ДА - ДА/НЕ
на правителството
Калина ГРЪНЧАРОВА
втобуси с членове и привърженици на БСП и ДПС отпътуваха
в ранната утрин на 16 ноември
за участие в митинг в подкрепа на
правителството в София.
„От цялата Силистренска област
по собствено желание да участват
в митинга в подкрепа правителството на Пламен Орешарски поеха 150
човека. От Тутракан бяхме по-мал-
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ко – 12, информира председателят
на БСП-Тутракан Данаил Николов.
Шествието протече гладко, без провокации и обиди, макар да имах едно
зрънце съмнение, че ще се случи нещо
неприятно. Аз за пръв път участвам
в такова шествие и за първи път
виждам такава голяма маса хора.
По официални данни над 60 хиляди са
участниците.
на стр. 3

Цена 0.60 лв.

Любен Драгнев подаде оставка
като общински съветник
Заявление за оставка от Общински съветТутракан е внесъл на 8 ноември общинският
съветник от ГЕРБ Любен Драгнев.
„Настоящето решение е лично и окончателно, като същото е в резултат на лични
причини и собствени убеждения. Същите
считам за пречка за изпълнение от моя
страна дълг в качеството ми на общински
съветник, поради което приемам за уместно
подаването на това заявление” – е записано
в мотивите.
„Има процедура, която трябва да се спази
и заявлението ще бъде разгледано в последната сесия за годината, през м. декември,
след становището на Общинската избирателна комисия” – коментира ситуацията
председателят на Общински съвет-Тутракан
Данаил Николов.
“ТГ”

Проект № 12-11-12
"Ефикасност и ефективност - гарантиране на целите
в местната администрация на община Тутракан
чрез оптимално използване на наличните ресурси“
На 19.11.2013 г. в гр. Тутракан, в залата на Общински съвет,
в рамките на проект на Община Тутракан „Ефикасност и ефективност – гарантиране на целите в местната администрация на община Тутракан чрез
оптимално използване на наличните ресурси“ съфинансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ) в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет“,
приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” BG051PO002/12/1.1-04, се проведе
Пресконференция с цел представяне на Функционален анализ на администрацията на Община Тутракан.
Функционалният анализ на администрацията на община Тутракан се проведе в рамките на сключен
договор между Община Тутракан и „Прайм Консултинг” ООД в периода юни-септември 2013 г. и премина
през няколко етапа:
1. Етап на планиране и подготовка, през който се създаде екип за провеждане на функционалния анализ,
дефинираха се заинтересованите страни, уточниха се метода, подхода и графика на работа, установиха
се комуникационните канали с целевите групи и се уточни фокуса на анализа.
2. Етап на провеждане на функционалния анализ, през който се извърши анализ на текущото състояние
на администрацията, проведоха се анкетни проучвания, интервюта и фокус група на служители от общинската администрация и
се разработи анализ в
направления Релевантност, Ефективност и
Ефикасност.
3. Етап на приключване на функционалния
анализ, през който бяха
изработени План за
действие и Препоръки
и план за оптимизиране
на функциите и структурата на администрацията, за подобряване
на ефективността от
дейността на администрацията, за подобряване на ефикасността
и икономичността на
общината.
Въз основа на извършения функционален

анализ и изготвените препоръки с цел подобряване
на нивото на организираност, ефикасност и обмен на информация в общинската администрация
бяха изготвени следните
документи:
- Наръчник за управление на проекти;
- Инструкция към наръчник за управление на
проекти;
- Наръчник за оценка
на резултатите при управлението на Община
Тутракан;
- Стратегия за организационно развитие на
Общинска администрация
Тутракан.
Актуализирани съобразно действащата нормативна уредба са следните вътрешни документи на Община Тутракан:
1. Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Тутракан;
2. Правилник за движение на счетоводните документи в Община Тутракан;
3. Инструкция за информационно-деловодната дейност, работата с документите и съхранението им в
Общинска администрация Тутракан;
4. Инструкция за предотвратяване конфликт на интереси в Община Тутракан.
Предстои разработване на процедура за провеждане на мониторинг и изготвяне на план-график за
непрекъснат контрол и оценка, с включени дейности, определени срокове и очаквани резултати.

Проект "Ефикасност и ефективност - гарантиране на целите в местната администрация на община Тутракан чрез оптимално използване на наличните ресурси“ се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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ОБЩИНА

НОВИНИ
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СОУ «ЙОРДАН ЙОВКОВ»
На 22 ноември (петък) от 9:00 часа ще започне тържеството по
повод патронния празник на СОУ «Йордан Йовков».
Седмицата преди това бе изпъстрена с различни прояви подготвени
от неговите възпитаници.
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН
На 28 ноември ще се проведе поредното редовно заседание на
Общински съвет-Тутракан. Началото е от 14:00 часа в залата на
местния парламент.
140 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ «Н.Й.ВАПЦАРОВ» В ТУТРАКАН
На 19 и 20 ноември тутраканското читалище отбеляза 140-годишен
юбилей. В първият ден бе представена премиерата на комедията
«Женско царство», а през втория – тържествен концерт.
Подробности за тържеството – в следващия брой.
„ДУХЪТ НА БЪЛГАРИНА”

„За красивото и доброто в моя свят” се нарича есето на Радостина
Красимирова от Ха клас от СОУ „Христо Ботев”, класирано на второ
място, в трета възрастова група, в регионалния конкурс „Духът на
българина” проведен в град Силистра. Учител-консултант е Донка
Петрова.
Трето място в същия конкурс и група зае есето „Моят свят” на Симона Пенева от ХI б клас. Учител-консултант е Валентина Атанасова.
На снимката: Наградените тутракански ученички с експерта по
български език и литература в РИО-Силистра и член на журито
Анета Ненова.
НА 24-то МЯСТО ПО СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В СТРАНАТА Е
СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ
По предварителни данни на Националния статистически институт
наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на септември 2013 г. се увеличават с 0.3% спрямо
края на юни 2013 г., като достигат до 21.6 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 20.0 и 17.3%.
През третото тримесечие на 2013 г., средната месечна заплата
за областта намалява спрямо предходното тримесечие на 2013 г. с
0.9% и достига до 569 лева. За обществения сектор средната месечна
заплата е 642 лв., а за частния - 530 лева.
В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Силистра е на 24-то място по показателя средна работна
заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават
наетите в областите София (столица) - 1089 лв., Стара Загора - 788
лв. и Враца - 774 лева.
ЧАСТ ОТ УЛ. „РИБАРСКА” - ЗАТВОРЕНА ЗА ДВИЖЕНИЕ
Във връзка със строително-ремонтните работи за реконструкция на
водопровод, канал и пътна настилка ще бъде затворен за движение на
транспортни средства участък от ул. „Рибарска” между улиците „Пирин” и „Кръстьо Стоянов” в Тутракан до края на м. декември 2013 г.
КРИМИНАЛЕ
В с. Нова Черна, от частен дом, неизвестен извършител е извършил кражба на 2100 лева, собственост на 65-годишна жена, от с.
Нова Черна.
В гр. Тутракан, от дамска чанта, неизвестен извършител е извършил кражба на 2600 британски паунда, собственост на 23-годишна
жена, от гр. Тутракан.
В гр. Тутракан, 21-годишен мъж, от гр. Тутракан, управлява лек
автомобил след употреба на алкохол - 2,5 промила. Лицето е задържано за срок от 24 часа в РУП Тутракан.
В с. Белица, 47-годишен мъж, от. с. Белица, управлява лек автомобил след употреба на алкохол - 1,87 промила.
В гр. Тутракан, 57-годишен мъж, от гр. Кубрат, управлява лек
автомобил след употреба на алкохол - 1,47 промила.
В гр. Тутракан, 35-годишен мъж управлява лек автомобил след
употреба на алкохол - 1,47 промила.

Обява
На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване
на околната среда „АА ФАРМА” ЕООД обявява
консултации по обхват на задание за разработване на доклад по ОВОС за инвестиционно
предложение „Ремонт, разширение и оборудване
на Птицеферма-Шуменци”, с капацитет над 40
000 броя птици-бройлери, с местоположение
землището на с. Шуменци, община Тутракан.
Всички заинтересовани физически и юридически лица могат да изразят своите мнения, становища и препоръки в Община Тутракан, Кметство Шуменци, РИОСВ-Русе или в „АА ФАРМА”
ЕООД с адрес: с. Калипетрово, община Силистра,
ул. „Ново Петрово” №13 в 14-дневен срок.
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Вицепремиерът Даниела Бобева се
срещна с местната власт от Силистренско
В

ицепремиерът доц.
Даниела Бобева проведе срещи с местните власти от Силистренска област, чийто домакин
беше областният управител
Насуф Насуф по време на
двудневното си посещение
през миналата седмица. На
срещата бе представена
Дунавската стратегия и
бяха обсъдени проблеми на
общините и предприемачите
в областта, както и важни
инфраструктурни проекти.
Добрата новина за силистренци е, че до дни се
очаква ре-стартът на спрения преди повече от година ферибот, за което са
налице всички разрешения.
Предвид продължаващо съдебно дело с предишния
концесионер до следващо
отдаване на съоръжението
на концесия държавата ще
изпълнява коректно своите
задължения при обслужване
на линията Силистра –
Кълъраш. Вицепремиерът
съобщи, че се прави анализ
на законодателството в
областта на концесиите
с цел оптимизирането му
за защита на националния
интерес. „Годишно приходите в бюджета от всички
концесионни такси са само
100 млн. лева“, аргументира
се вицепремиерът.
Добруджанските кметове
и председателите на общински съвети се оплакаха на
вицепремиера, че през по-

следните 4 години от държавата и от управляващия
орган непрекъснато им се
налагат финансови корекции
върху проектите по европейските програми. Предстои обсъждане в рамките
на НСОРБ как занапред
малките общини да не бъдат
ощетявани, за да могат да
подобряват инфраструктурата и административния
си капацитет. Бобева обясни, че в проекта за бюджет
на страната са заложени 500
млн. лв., които ще се разпределят за проекти, създаващи
работни места. В оценката
на проектите ще участват

и представители на неправителствени организации.
Обещано бе също да се
направи преглед на процедурите и на документацията,
с която се кандидатства за
средства от оперативните
програми, за да бъде облекчен процесът за общините.
Другата важна тема, обсъдена с общините от Североизточна България бе за
средствата за снегопочистване, тъй като от години
техните кметове настояват за корекции предвид
тежките зими. Становището на правителството
е, че проблемът няма да се

реши със заделяне на повече пари, а със създаване на
снегозащитни съоръжения,
твърди зам.-министърът на
регионалното развитие Мирослав Мазнев. Все още не е
решено от какъв материал
да бъдат изработвани, тъй
като предишните от метал
и дърво са окрадени или безвъзвратно унищожени. Силистренци настояват да се
помисли за възстановяване
на горските пояси, изсечени
поголовно през 90-те години,
тъй като в продължение
на десетилетия са вършели
работа в борбата със снежната стихия.

Започна подготовката за поставяне на
снегозащитни съоръжения
Най-много точки на силни снегонавявания има в община Тутракан
а заседание на кметовете на общини от област
Силистра, проведено от
областния управител Насуф Насуф, бе обсъден проблемът с
недостига, а някъде и с липсата,
на снегозащитни съоръжения
край пътищата в област Силистра.
„Имаме на разположение около
4 км съоръжения, които са на
склад от години, и можем да ги
монтираме на необходимите места, за да подпомогнат работата по
снегопочистването през зимния
период“, обяви на кметовете Велин
Иванов, директор на Областно
пътно управление – Силистра.
Близо 40 са невралтгичните места
в седемте общини по главни, второ
и третостепенни пътища, където е
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възможно да има подобни съоръжения. Те се поставят на около 80100 м навътре в нивите, но тъй като
са частна собственост, има нужда
от съгласие и помощ от страна на
собствениците им.
Кметовете на общини ще влязат
във взаимодействие с тях, за да
подпомогнат процеса на задължителната стиковка между Пътното
управление и земевладелците.
Като проблем се отбелязва, че през
годината е бил недостатъчен броят
на окосяванията край пътищата,
предвид малкото средства, което
е създало допълнителни трудности във връзка с характерните за
района снегонавявания, особено
при североизточен вятър.
Съоръженията ще се поставят по

главните направления Силистра –
Русе и Силистра – Шумен, като
най-голям е броят (14) на точките
за силни снегонавявания на територията на община Тутракан, вкл.
край пътищата от Кубрат за Старо
село, от Тутракан за Стефан Караджа и др. Единствено в община
Кайнарджа липсват отбелязани в
схемата подобни места. В района
на Силистра сред местата е обходът
от Силистра за Добрич. В община
Дулово също има поне 8 отсечки,
заслужаващи внимание.
Преди 4-5 години същият тип
съоръжения са били монтирани в
част от районите, но само година
по-късно най-малко 30% от тях са
били откраднати. Това бе съобщено
по време на срещата на местните

власти и на регионалните звена
в присъствието на вицепремиера
Даниела Бобева и на Мирослав
Мазнев, зам.-министър на регионалното развитие. Да припомним:
„Становището на правителството
е, че проблемът няма да се реши
със заделяне на повече пари, а
със създаване на снегозащитни
съоръжения. Все още не е решено
от какъв материал да бъдат изработвани, тъй като предишните от
метал и дърво са окрадени или
безвъзвратно унищожени. Силистренци настояват да се помисли за
възстановяване на горските пояси,
изсечени поголовно през 90-те
години, тъй като в продължение
на десетилетия са вършели работа
в борбата със снежната стихия.“

Асоциацията по В и К в област Силистра прие
Регионалния генерален план на В и К-системите

а свое заседание, свикано
от областния управител на
Силистра Насуф Насуф,
Асоциацията по В и К в област
Силистра прие проекта за Регионален генерален план на В и К
системите и съоръженията на
обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД
– град Силистра, както е изисквано
от Закона за водите. Наскоро ръководителят на проекта – Лоран
Фан от Франция, лично представи
плана от името на консорциума
от фирми, консултирал проекта:
„Сьорека – СЦЕ-Хидпроект-Аркадия Инженеринг“.
Генералният план не влиза в
конкретика, но дава визията на

Н

областта в посочената сфера. На
базата на него ще бъдат направени
сравнения и на национално ниво
при бъдещи инвестиции и цени
на услугите във В и К – сектора.
Акцентът в плана е за населените
места с над 2 000 души население
(Силистра, Тутракан, Дулово, Айдемир, Калипетрово и Черник), а
за по-малките населени места са
предвидени проучвания, за да се
кандидатства по други програми.
Мастер планът позволява вземането на решения на по-високите управленски нива, тъй като
съдържа технически параметри
и индикатори, позволяващи това. плана. Глобалният поглед, осигу- с общата картина, което ще им
Най-рано след пет години е въз- ряван от плана, дава възможност позволи да бъдат по-евтини и
можно да се правят промени в ремонтите да бъдат съобразявани ефективни.
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НЕ/ДА - ДА/НЕ на правителството
от стр. 1 натрупан още житейски
опит, не са се сблъсквали
с трудностите в живота и
затова мисля, че там малко
в повече е емоцията.”
„180 активисти на ДПС
участваха в митинга в подкрепа на правителството,
съобщи председателят на
ДПС-Тутракан Нехат Кантаров. По-голямата част
от тях са от младежката
структура на Движението.
Отначало имахме известно
притеснение от провока-

Що се отнася до протестите на студентите,
приветствам ги, това е
бъдещето на България, но
имам съмнение дали протестите им са инициирани от
тях или от други сили. Това
са млади хора, които нямат
и един ден трудов стаж и
не мисля, че те са хората,
които ще кажат, кое и как
трябва да се случи в България, поради това, че нямат

ции, но всичко мина нормално. С присъствието си показахме нашата подкрепа.
С нас бяха и тутракански
студенти от университетите в Шумен, Русе и др.
Те подкрепят исканията на
своите колеги, но не за оставка на правителството,
а за по-голям бюджет на
университетите.”
За незабавна оставка на
правителството и нови
избори се обявиха хиляди
симпатизанти и членове

на ГЕРБ, които се събраха
на протест в центъра на
Пловдив същия ден. Митингът премина под засилена
полицейска охрана и без
напрежение.
Стотици членове и симпатизанти на ГЕРБ се включиха в първия организиран
от партията антиправителствен протест. Сред
тях и представители на
организацията на ГЕРБТутракан, информираха от
ръководството.

Президентът Росен Плевнелиев уважи
подписване на съвместна декларация за
Дунав мост край Силистра
Д

ържавният глава Росен Плевнелиев откри на 19 ноември в
Силистра международен
форум, преминал под наслов:
„България и Румъния 20142020 – нови възможности
и хоризонти“. В рамките
на събитието кметовете
на Силистра и на съседния
румънски град Кълъраш –
д-р Юлиян Найденов и Даниел Драгулин, подписаха
съвместна декларация за
сътрудничество за изграждането на мост над река
Дунав между двата града
в присъствието на българския президент.
„Подобна политическа
конфронтация не сме виждали от 24 години насам.
Не бива да остава никакво
съмнение, че бъдещето на
България, младите хора,
ще бъдат поставени под

полицейски ботуш. Не бива
да оставя ни най-малкото
съмнение, че полицията не
действа по правила. Като
президент аз не мога да
давам коментари за действията на полицията, но със
сигурност мога да кажа,
че когато младите хора на
България има какво да кажат и го изразяват по един
демократичен начин, ние
също трябва да се отнесем по един демократичен
начин. Тук не става въпрос
за един обикновен протест,
а за младите хора на България. Ние се оплакваме,
че младите хора напускат
България, че стоят по кръчмите. Ето – младите хора
има какво да кажат. Добре.
Да ги чуем“, коментира
политическата обстановка
държавният глава.
Като президент на България съм силно притеснен от
конфронтацията между лидерите на политическите
партии. В историята е имало случаи на конфронтации

между политически партии,
сигурно ще има и занапред,
но аз, като държавен глава, съм притеснен, когато
техните лидери се конфронтират челно, защото това
никога не се е случвало в
историята“, каза президентът Плевнелиев.
Той заяви още, че очаква
утрешният Консултативен съвет по национална
сигурност да протече в
конструктивен тон. По повод оповестеното по рано
днес намерение на Николай
Бареков и Реформаторския
блок да блокират президентството и да попречат
на съвета да се проведе,
ако не бъдат допуснати да
участват в него, Плевнелиев коментира, че законът
казва кой има право да
участва, а президентът
трябва да спазва закона.

„Голямата тема на Консултативния съвет ще бъде
политическата конфронтация“, заяви президентът.
Като президент на България ще подкрепям изгражда-

Ситото на времето великодушно
пропуска в забвение тежките школски дни. Празнично блести златният прах от труда на поколенията,
промиван от приливите и отливите
на годините.

103 годишно училище, здравей!
Да си възпитаник на нашето училище е гордост и достойнство за
пристъпващите прага и за всички,
поели по своя жизнен път. Училищният звънец съпровожда като
празничен камбанен звън много поколения ученици и
учители. А класната стая остава отворена завинаги за
любовта към познанието, за човешките добродетели.
Поклон вам, колеги мои, учители! Избрали своята
трудна и високоблагородна професия, ние даряваме
своите ученици не само с „А, Б”, а и с внимание и
грижа как да бъдат успяващи в живота и постигащи
своите цели!
С думите на княз Борис I аз се обръщам към вас, мои
настоящи и бивши колеги, апостоли на образованието:
„Учителският стол е най-високият в държавата и на
него не може да седи нито княз, нито кесар”. Аз също
ви поставям много високо в обществената йерархия,
заслужено при това!
Поколения, поколения! В летописа остават възпитаниците, прославили името на училище „Христо Ботев” в
пределите на региона и цялата родина. Те заслужават
нашата гордост и благодарности!
Родители наши, заслужени благодарности и към вас,
затова че избрахте най-доброто училище за вашите
деца!
Нека благословията, събрана в плисналата се вода
за късмет, съпътства всеки, прекрачил прага на
СОУ”Христо Ботев” Тутракан!
В динамичното време на нашия ХХI век –
Училище любимо, честита 103-та годишнина!
Донка Петрова
дългогодишен учител по
БЕЛ все в
СОУ „Христо Ботев”,
Тутракан

В региона пребивават 14 бежанци
нето на още четири моста
над Дунав – този край
Силистра-Кълъраш, Оряхово-Бекет, Никопол-Турну
Мъгуреле и разширяването
на моста при Русе-Гюргево,
или изграждането на нов“,
заяви в речта си при откриването на форума президентът Росен Плевнелиев.
„През последните близо 15
години България и Румъния
са пример на Балканите и в
Югоизточна Европа за мир,
добросъседство и съвместно сътрудничество“, каза
президентът Плевнелиев.
Той изрази мнение, че
е нужна водна реформа в
рамките на цялостно общо
внимание към река Дунав
от двете страни, като
изграждането на диги, поливни системи, системи за
управление на кризи и др.
„Този коридор №7 – река
Дунав, е най-важният коридор в сърцето на Европа

и затова трябва да има
интегриран подход към
осъществяването на тези
цели“, посочи в словото си
президентът на България.
По думите му двете държави също така трябва
да имат общи приоритети
в борбата с корупцията,
трансграничното сътрудничество и развитие, екологията и др.
На организирания днес
международен форум, чийто
домакини бяха общините
в Силистра и Кълъраш,
присъстваха посланиците
на Германия и Австрия –
Матиас Хьопнер и Герхард
Райвегер, координаторът
по вътрешно-воден транспорт в Европейската комисия Карла Пейс, кметове на
български и румънски общини по поречието на Дунав,
народни представители,
областни управители и др.
Паралел 44

бщо 14 са бежанците
от Сирия, които пребивават законно на
територията на Силистра и региона, стана ясно
след среща на областния
управител Насуф Насуф с
представители на различни
държавни и общински институции по въпроса.
До 5 дни отиват за досъдебните производства,
предвидени от закона спрямо чужденците, заловени
при преминаване през границата нелегално у нас,
припомниха от крайдунавската областна администрация. Оттам съобщиха
за поредните случаи – с
трима сирийци, заловени в
Силистра и отделно семейство с три деца, заловено
в Дулово.
Различен е случаят с трима грузинци, преминали през
турско-българската граница с паспорти на друга
държава, спрени да влязат
по същия начин в Румъния заради бдителността
при ГКПП-Силистра. Те ще
бъдат върнати в Турция,

О

защото нямат права на
бежанци и са подвластни
на други процедури.
Страните от Западна
Европа продължават да
бъдат цел на бежанците от
Сирия, желаещи да минат
през страни като България,
Сърбия и Румъния преди да е
настъпила зимата, припомниха още от областната
управа в Силистра.
Оттам добавиха, че продължава работата по издирването на неваксинирани срещу полиомиелит
деца в България предвид
очертаващата се опасност
от пренасянето на болестта. РЗИ има възможност
да извърши ваксинацията,
както и готовност за дезинфекция, дератизация и
др. подобни дейности на
помещения, в които евентуално ще бъдат настанявани временно чужденците,
срещу които се извършват
досъдебните производства.
Уреден е въпросът с превантивните медицински
прегледи в лечебните заведения.
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Оперативна програма за развитите
на сектор "Рибарство" (2007-2013)
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Гръцки опит в развитието
на МИРГ
осещение за обмяна
на опит с чуждестранна Местна инициативна рибарска група
(МИРГ) през тази година
бе осъществено в съседна Гърция от членове на
Управителния съвет и
МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”.
Моделът на управление
на средствата и моделът
на създаване на МИРГ бе
основата на интереса на
българската група, за което разказва управителят
Евелина ДЖЕПСЪН:
- Посетихме две Рибарски
групи. Едната в Халкидики,
а другата с център Кавала.
Разгледахме проекти,
финансирани по Програма

Стратегията на МИРГ
„Главиница-Тутракан-Сливо поле”
е актуализирана

П

ЛИДЕР, защото те все още
нямат завършен проект
финансиран от МИРГ.
Самият модел на създаване на публично-частното
партньорство при гърците е коренно различен
– те са като акционерни
дружества и Агенции за
местно развитие, т.е под
шапката на тази Агенция
се управлява и МИГ по селската програма и МИРГ по

а последното Общо събрание на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле” бе прието решение за актуализация на
Стратегията за развитие на Рибарската група. Кое наложи
това, разяснява управителя на МИРГ Евелина ДЖЕПСЪН:
- По принцип актуализацията е заложена като възможност в самата Стратегия, в нейния бизнес-план, както и в Наредба №15 - че
след една година, ако е необходимо, може да се актуализират някои
от параметрите й. Но в преди действащата Наредба самият ред за
актуализация не беше описан, а за актуализация се смяташе само
увеличаването на общия бюджет на Стратегията, а такъв вариант няма.
Не беше описан редът за актуализация от типа – промяна на прагове
за кандидатстване, тип бенефициенти идр.
В края на миналата година решение за актуализация на нашата
Стратегия беше прието, но въпреки внесеното предложение в ИАРА,
цяла година там не взеха решение за нейното утвърждаване поради
ред причини, една, от които е свикване на междуведомствени комисии, въпреки че в самата Наредба няма такива указания. В края на
краищата се оказа неуместно свикването на тази комисия и се взе
решение тя да бъде прекратена. На нас, обаче, това ни създаде ред
проблеми, защото нещата стигнаха до МОСВ и те решиха, че трябва
да се прави Оценка на въздействие на околната среда. Те трябваше
да дадат становище дали е необходима екологична оценка на тази
Стратегия. Ние направихме всичко възможно да получим такова
становище, имаме го. Наредбата вече е променена и реда, по който
се актуализира Стратегията в зависимост от вида на промените, които
се правят, е много по-облекчен.
Ако промените не засягат основно стратегическата част, те са само
с уведомителен характер. Ние приемаме актуализацията и изпращаме
на ИАРА нашето решение. Ако има някаква по-сериозна промяна то те
я одобряват, а не свикват междуведомствената комисия, както преди.
Така се наложи да приемем наново решение за актуализация на
Стратегия на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле” на последното
общо събрание. От ИАРА искаха то да бъде препотвърдено, защото е
взето преди влизането в сила на новата Наредба 15.
Заради промените в нея, петте МИРГ в страната решихме да си
унифицираме документите за кандидатстване и самите процедури.
Тук правим административна оценка, оценка за съответствие и
оценка по критерии за съответствие по Стратегията. Тогава Управителния съвет взема решение дали да финансира даден проект или
не. С готовото решение изпращаме целият проект в ИАРА, за да се
направи по-нататъшната оценка, която досега ние правехме. Според
препоръка от един одит на комисията, оценката трябва да се прави
от акредитирана агенция, а ние не сме. Това наложи и промяна на
процедурата, промяна в документите за кандидатстване, затова ги
унифицирахме. Сменихме заявлението за кандидатстване, защото
създаваше затруднения на бенефициентите заради формата Ексел
(сега вече ще е в уорд). В най-скоро време те ще бъдат публикувани
на нашия сайт, за да могат от там кандидатите да си ги теглят.

Н

рибарската програма. Те ги
наричат по различен начин,
но всъщност действат
заедно - имат две отделни
Стратегии, които се управляват отделно.
Агенцията за местно развитие явно има собствени
приходи и може да финансира сама проекти. Всичко е
много децентрализирано –
те извършват цялостната
проверка на проектното
предложение, те вземат

решение кой да бъде финансиран и контролират
изпълнението на проекта
след това.
А министерството осъществява само мониторингов контрол над тях.
Какво би могло да се
приложи от гръцкия опит
в нашите условия, интересуваме се още от Евелина
Джепсън.
- Децентрализацията е
наложително да се приложи
у нас. Защото, вижда се,
прекалено централизираното управление ограничава
бенефициентите, от друга
страна - самият принцип
отдолу нагоре се нарушава.
Защото решенията трябва да вземат хората на
местно ниво за подобен род
средства, а не изцяло да
бъде зависим от централния орган, от Управляващия
орган на програмата, както
е в нашия случай.
Да, взема се решението
на местно ниво, но може
да бъде отказано финансирането от Управляващия
орган на програмата. При
тях почти такъв вариант е
изключен – те си решават

кое е важно, кое е необходимо да се финансира на
тяхната територия и в
каква степен.
Проектите, които видяхме бяха много впечатляващи, особено един свързан с
възстановяването на група
къщи и обособяването на
етнографски комплекс в
едно градче и аз веднага
направих аналогия с нашата „Рибарска махала”, че
може да се направи нещо
подобно. Сега, по актуализираната Стратегия, Историческият музей става
бенефициент по нашата
програма и може да кандидатства. Те дори имат готовност вече. Освен, че са
обновили къщите, гърците
са направили и няколко етнографски музея, а къщите
са за гости, за туристите,
почти целогодишно.
В Гърция нещата не стоят така както при нас –
те не са притискани през
цялото време и принципът
„отдолу нагоре” се разбира
по различен начин, отколкото тук. Тук централната
власт не иска да отпусне
юздите въобще.

ȼɨɮɢɫɚɧɚɆɂɊȽɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɞɚɜɚɬ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢɧɚɜɫɢɱɤɢɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢ
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Хората трябва да знаят Йовкови дни
за интересния град Тутракан

За вниманието, което отделя Община Тутракан на реката,
рибното богатство, крайречната
инфраструктура и мечтата – Яхтено
пристанище разказа кметът д-р
Димитър СТЕФАНОВ в епизод от
документалната поредица «Рибното богатство»:
- Г-н Стефанов, какви спечелени
европроекти за аквакултура и акваструктура има Община Тутракан?
- Проектът „Промоционална кампания, насочена към подобряване
престижа на продуктите от риболов
и аквакултура в община Тутракан”
е един от тях. Другите проекти са
свързани с МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”, която също работи в тази сфера. Това е проектът
за Крайдунавския парк с панорамни
стъпала, които ще свързват парка
срещу общинска администрация
с Крайдунавския парк. В този
проект е включена и зала за Клуб
на рибаря, включително и пътека,
по която през определено разстояние ще бъдат поставени табла с
различните видове дунавска риба,
както и характерната ландшафтна
растителност.
Третият проект, чиято тръжна
документация се изготвя сега, е за
продължението на Крайдунавския
парк - от Старата автогара до болницата. Този парк ще бъде реновиран, понеже повече от 20 години
не е поддържан. Същевременно
там ще бъде инсталиран един арте-

факт, който ще бъде в почти реални
размери – водна мелница. Първият
етаж ще бъде с робинзонови игли, а
вторият етаж – с открит аквариум.
Целта на тези проекти е насочена
в две направления. Едното – да
промотираме нашия град, да му
направим добра реклама и хората
да разберат, че Тутракан е един от
съществените градове в нашата
страна, който се развива и ще се
развива. Едновременно с това, да
създадем една малко по-добра среда за живот и работа на рибарите
и техните семейства. Втората цел
е да накараме хората по-често да
консумират риба и рибни продукти, защото рибата като качество
на хранителен продукт е на много
високо ниво.
- Защо е важно да се правят
такива проекти като документалната поредица и да се излъчва в
телевизионния ефир?
- Важно е, хората да научават за
такива градове като нашия, защото
той е малък провинциален град. Аз
много пъти съм казвал – България
не е само 5-6 големи градове, не
трябва да се концентрира икономиката и селското стопанство
само там, а наистина трябва да има
чуваемост и за малките градчета, и
те да се развиват.
- Разкажете ни за мечтата Ви за
яхтено пристанище.
- Оказва се, че по поречието на
р. Дунав няма яхтени пристанища,
които да са собственост на общините. И още при встъпването ми в
длъжността Кмет търсих варианти
как можем да участваме в проект за
Яхтено пристанище. Защото Тутракан е с уникална даденост - точно
срещу града е р. Арджеш, която е
пълноводна река за яхти и тя стига
до Букурещ. Така че най-прекият
път до Букурещ е от Тутракан и то
с яхти. Имаме вече идеен проект,
чакаме новия програмен период,
за да можем да го входираме. Той
е на стойност 5 млн. лв. Мисля, че
ако това нещо се случи, градът ще
живне много и откъм икономика,
и като туристическа дестинация.

Мариета СПИРОВА
дните (14-21 ноември),
посветени на Йордан Йовков, патронът на нашето
училище, учениците от полуинтернатните групи V-VIII клас и техните
възпитатели реализираха различни
дейности.

В

от IX в клас.
Турнирът се състоя от четири
футболни срещи, а класирането е
следното: първо място зае отборът
на VIII а клас; втори се класира
сборният тим на VI клас; отборът
VII а – VII б клас зае третото място;
четвърти се наредиха най-малките
Ƀɨɜɤɨɜɢɱɟɬɟɧɢɹɜɚɤɥɚɫ
ɪɚɡɤɚɡɴɬɋɤɢɬɧɢɤɴɬ

На 15 ноември във физкултурния салон се проведе футболен
турнир. Младите футболисти бяха
подкрепяни от зам.-директорите
Елена Николова и Диана Русева, от
класните си ръководители и своите
агитки. Съдийството бе поверено
на Мустафа от XII а клас и Юсеин

– V клас.
За участниците в турнира училищното ръководство осигури почерпка.
На 19 ноември във фоайето
на училището възпитателите от
прогимназиален етап подредиха
изложба под мотото: “В творческия
свят на Йовков”. Материалите бяха

Тази комична ситуация повече от
час време предизвикваше бурен смях
у публиката дошла на премиерата на
„Женско царство” – една комедия
по народна приказка представена от
Театрален състав „Борис Илиев” за
140-годишния юбилей на тутраканското читалище.
Театралната трупа и техният ръководител (постановчик на пиесата) Ценка
Бойчева за пореден път показаха класа
и заслужиха аплодисментите и цветята
публиката.
Да пожелаем „Успех!” и на новото,
младо попълнение на трупата, очаквайки следващата премиера!

ков, за неговото творчество, мироглед и послания, задължително става дума и за доброто, добродетелите, добротворчеството. На въпроса
“Какво за вас е добротворчеството?”
отговориха децата от ПИГ - VI а
клас. Предлагаме ви размислите на
Нихал: “Добротворчеството според
мен е дейност, която човек прави,
без да чака нищо в замяна. То е
едно много хубаво нещо и човек,
когато направи истинско добро, не
го разпространява, а гледа да е поскришно. Да сътвориш добро - това
е нещо, което безгранично радва човека. Носи му безгранично щастие.
Добрите хора са много усмихнати и
много обичани, защото направените
добрини не им дават да тъжат, да
страдат. Такива хора, които са добри, никога не вършат дела за своя
изгода, а за другите. Тези хора са и
състрадателни и изживяват чуждите
страдания.”

Хубаво е, когато откриваме приятелства, «равни с тази красота!»
Важен е и примерът на подражание. Такава бе идеята на втората
презентация. Децата наблюдават
и копират това, което родителите
правят... Дали съвременните родители с делата си учат своите
деца как да се отнасят с хората.
Възпитават ли ги да си помагат, да
се грижат един за друг. Всеки от
тях оказва ли положително влияние
в живота на едно дете. Толерантни
ли са помежду си родители и деца
в днешното съвремие. Учениците
споделиха личните си наблюдения и
размисли, дадоха примери от своето
ежедневие. На фона на звучащата
прекрасна песен «Да протегнем на
някой ръка» в изпълнение на деца и
Росица Кирилова, учениците изработиха постери, в които отправиха

послание към своите връстници да
крачат в живота ръка за ръка. Това
са правилата: „Опознай различните
от теб! Лесно е да мразиш, трудно е
да обичаш. Един за всички, всички
за един! Рамките ограничават човешкия дух. Ако потърсиш доброто
във всекиго, ще го намериш и в себе
си. Не издигай стени! Търпение, доброжелателност, разбиране. Не бъди
безразличен! Обичай! Старай се да
си искрен, добронамерен, сдържан,
отстъпчив! Това е да бъдеш ЧОВЕК!”
Предизвикаха ги да се замислят
как си представят идеалния свят, в
който царува хармонията. Толерантен ли е човекът в новото време...
Да си отговорим с ръка на сърцето, лично за себе си... И ако досега не
сме мислили над този въпрос, нека
го направим сега.
Анка КОЗАРЕВА

Ръка за ръка
а 12 ноември, съвместно
с педагогическия съветник
Иванка Арсенова и членовете на Ученическия съвет, в
библиотеката на СОУ „Христо Ботев”
проведохме дискусия, посветена на
Международния ден на толерантността. Учениците с интерес про-

Н

Заедно можем да живеем в мир
и разбирателство. Независимо от
цвета на кожата и етноса, можем
да бъдем добри приятели, защото
«Приятелството е като една дъга:
Червено, като ябълка, сладка до
вътрешността.
Оранжево, като горящ пламък,

Женско царство ли?

Калина ГРЪНЧАРОВА
Св. Петър и Св. Никола дали власт
(временно) на жените и те… елате ни
вижте! Прехвърлили всички задължения битови, разбирай кухня, деца
и т.н на мъжете и си гледат рахата –
командват, кметуват, че и налагат по
гърбината, когато трябва и към младо
поглеждат…
Аха, да приемат ново правило в
общината – мъжете да са лехуси, че и
да започнат да раждат, и… работата
се разсъхва. Двамата светци изяли
порция бой... идват на себе си и…
отново обичайното мъжко царство…

предоставени от библиотекаря Красимира Нейчева.
В същия ден учителят по информатика и информационни технологии Веселина Костадинова
представи интересната презентация
“Личността на Йовков чрез спомените на неговите съвременници” пред
учениците от ПИГ.
По покана на учениците и техните възпитатели в традиционните
Йовкови четения се включиха тутраканските общественици – Калина Грънчарова, Тамара Спасова,
Стефка Капинчева, Ценка Бойчева,
Красимира Нейчева и Наталия Иванова. Любимите Йовкови разкази
и герои отново оживяха в сърцата
ни, благодарение на увлекателното
слово на нашите гости. Благодарим
Ви, скъпи гости, бъдете добре дошли
винаги под стряхата на СОУ “Йордан
Йовков”.
Когато говорим за Йордан Йов-

следиха презентациите „Приказка
за цветовете” и „Когато мислиш, че
не те гледам”. Предизвикахме дискутиране, което по-късно премина в
дебат, по проследените в презентациите актуални теми. Да не се караме
един с друг, защото всеки от нас е
единствен и неповторим. Появил се
е на този свят, за да изпълни дадена
мисия. Създаден е с определена цел.
Между нас трябва да цари уважение.

който никога не гасне.
Жълто, като слънцето, което
огрява деня ни.
Зелено, като растение, което
никога не спира да расте.
Синьо, като водата, която е толкова чиста.
Пурпурно, като цвете, което е
готово да цъфне.
Индигово, като мечтите, които
изпълват сърцето.»

Празник на етносите

Н Ч „Христо Ботев-1954” с. Зебил бе домакин на тазгодишното
издание на Празника на Етносите.
В него взеха участие 11 народни
читалища от община Главиница
- художествените състави и само-

дейци, които показаха любовта към
творчеството на непресъхващия
стремеж на човека към красотата
и съвършенството.
Няма по-искрено съпреживяване
на изкуството от личното участие в

сътворяването и представянето му
пред обществото.
Благодарение на работата на
всички вас изкуството присъства
в живота на община Главиница, а
наградата за това са аплодисмен-

тите на публиката.
Бъдете щастливи, нека само
успехът и най-добрите приятели
бъдат ваши неизменни спътници в
работата и живота.
Зайде НАИМ
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ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ
към участниците в движението за безопасно
поведение и избягване на рисковите фактори и ситуации за тежки пътнотранспортни
произшествия през есенно-зимния период

и изчакайте отминаването на автомобила. Не
разчитайте погрешно,
че шофьорът на застигащия ви автомобил ЩЕ
ВИ ВИДИ И ЩЕ ВИ ЗАОБИКОЛИ! Жертвите на
тази лъжлива увереност
са предостатъчно. Приближава ли автомобил
- излезте извън очертанията на платното- на
банкета и дори по-далече! Изключително важно
за безопасността на
пешеходците, водачите
на каруци, мотопеди
в тъмната част от
денонощието да носят
светлоотразителни жилетки!

отдалече, при липса на
светлоотразителна жилетка, по възможност,
облечете светла връхна
дреха. Велосипедистите са длъжни при движение по тъмно, извън
населените места и при
намалена видимост да
носят светлоотразителни жилетки. Ако нямате
подходяща дреха, може
да носите светъл, добре
забележим лек предмет.
Така ще бъдете видим
достатъчно отдалече.
Много необходимо е да
осигурите такива жилетки и на децата си,
за да са в безопасност,
когато отиват и се връщат от училище.

виждате фарове на приближаващ автомобил, в
интерес на Вашата лична
безопасност е ДА ГО ИЗЧАКАТЕ ДА ПРЕМИНЕ и
тогава да пресечете. Не
забравяйте, че шофьорът
на приближаващия автомобил не Ви вижда в същия момент, в който Вие
виждате фаровете на
ПРЕПОРЪКА 3.
автомобила му, а ЗНАЧИПРЕПОРЪКА 5.
ТЕЛНО ПО-КЪСНО, когато
НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА
вече НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ И
БЪДЕТЕ
ПРЕДПАЗЛИВИ НА
СПИРАТЕ АВТОМОБИЛИ!
ВИ ПРЕДПАЗИ! ПредпазлиХЛЪЗГАВА НАСТИЛКА!
во би трябвало да дейстАко вървите
извън
вате и когато пресичате населено място по тъмНе избързвайте и не
осветен участък.
но, не се опитвайте да з а п о ч в а й т е п р и п р я н о
спирате автомобили “на пресичане на заснежеПРЕПОРЪКА 2.
автостоп”. При тези но или заледено пътно
ПРЕПОРЪКИ КЪМ
опити, ръкомахайки, Вие платно, дори да ви се
ПАЗЕТЕ
СЕ
ОТ
ЗАСТИГАЩИ
несъзнателно навлизате струва, че приближаПЕШЕХОДЦИТЕ
ВИ АВТОМОБИЛИ! СЛОЖЕ- по-навътре в платното и ващият автомобил се
Най-застрашени да
се излагате на опасност движи твърде бавно. В
ТЕ
СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА
бъдат блъснати от авда бъдете блъснати от този момент неговият
ЖИЛЕТКА!
томобил през есенноавтомобила, който се реален спирачен път е
зимния период са възНа мнозина се нала- опитвате да спрете. При значително удължен. При
растните пешеходци. В га да изминават ки- това шофьорите не са съчетание с намалена
основната рискова група лометри пеш вечер, в склонни да спират и взе- от снеговалеж или мъгла
попадат главно мъжете тъмнината,
защото мат случайни пътници, видимост шофьорът ще
на възраст над 50 го- няма удобен обществен особено по тъмно.
ви забележи непосреддини, носещите тъмни транспорт. Между малствено пред автомобила
ПРЕПОРЪКА 4.
връхни дрехи, имащите ките градове и съседниси, когато е в НЕВЪЗопасния навик да пре- те близки села вечер се
МОЖНОСТ ДА ВИ ПРЕДсичат пътното платно движат пеш много хора.
ОБОЗНАЧЕТЕ СЕ, ЗА ДА ПАЗИ. Не забравявйте и
където и да било, без да Те дори не подозират БЪДЕТЕ ВИДИМ ПО-ОТДА- това, че вие пресичате
изчакват преминаването големия риск да бъдат
заледеното и заснежено
ЛЕЧЕ!
на приближаващите ав- блъснати от застигащи
платно заначително потомобили. Пешеходците ги автомобили, движещи
Ако е неотложно и не- бавно, а в стремежа си
са най-застрашени в пе- се в същата посока. В избежно да вървите пеш да бързате можете да се
риода от настъпването най-голяма опасност по-тъмно, направете подхлъзнете и паднете
на сумрака и през цялото са пешеходците, кои- нещо нестандартно за пред автомобила. Мновреметраене на вечер- то вървят неправилно вашата безопасност. го често пешеходците
та. Най-много злополуки - отдясно и то по плат- Важно за Вашата безо- биват блъскани, когато
с тях стават между ното. Шофьорът на за- пасност и тази на де- от заснежен, непочис17.00 и 20.30 ч. Причини- стигащия ги автомобил цата Ви дрехите да са тен тротоар внезапно
те най-често са съче- ги вижда много късно, с вградени светлоотра- слизат на платното, в
тание на несъобразена когато вече не може зителни елементи /»ко- опасната зона на автоскорост на водачите да направи спасителна тешки очи»/ За да бъде- мобил, чийто водач е в
при движение на фарове маневра или да спре. те видими за шофьорите невъзможност да спре.
и неправилно движение Рискът е още по-голям,
и присъствие на пеше- когато пешеходецът е
ходците на платното в с тъмни дрехи /трудно
същия момент.
забележим/ , а шофьорът има срещу себе си
ПРЕПОРЪКА 1.
фаровете на насрещен
Тогава той
НЕ ИЗБЪРЗВАЙТЕ ДА ПРЕ- автомобил.
може да Ви забележи
СЕЧЕТЕ ПЛАТНОТО!
едва когато е на около
Много улици в насе- 25 метра от Вас. Залените места са без това, ако се движите
осветление и се налага пеш в населено място по
Програма
преминаване пеш по не- улица без тротоари, или
осветени маршрути. По извън населено място,
6:00
–
Отпътуване.
Пристигане
в Букурещ около 9 часа.
още
при
поява
в
далевъзможност пресечете
- Посещение в Природонаучния музей (Muzeul National de Istorie
платното там, където чината на на фарове на
Naturala)
на
Букурещ
минерали
и
скъпоценни камъни, много видове
приближаващ
автомобил
е осветено. Ако ви предптици и насекоми, ще чуете грохота на изригващ вулкан, ще видите огстои пресичане на място, в една от двете посоки,
ромни
скелети
на
динозаври,
пресъздадени
от восък океани и планини,
НЕЗАБАВНО
където няма осветле- тогава
древни бозайници от ледената епоха.
ние, и в същия момент ИЗЛЕЗТЕ ОТ ПЛАТНОТО
- Посещение по избор на Двореца на Чаушеску (настоящия Парламент,
прави се предварителна заявка) или Двореца Котрочени, в който днес се
помещава президентската администрация. На това място първоначално е
построен манастирски комплекс (1697 г.), по-късно се изгражда сградата
ОБЩИНА ТУТРАКАН,
на двореца по проектантските планове на френския архитект Пол Готеро
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
(между 1888 и 1893 г.), като резиденция на княза наследник Фердинанд
Тел.: 0866/60621
I, бъдещия крал на Румъния.
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
- Свободно време за предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
Факс: 0866/60636
18:30 – Отпътуване от Букурещ; 21:00 – Пристигане
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси, панорамна обиколка
на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в
№ 41/18.11.2013 год.
чужбина”, водач от туроператора, Снимка за спомен – колаж от
снимки направени по време на пътуването
Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за усЦената не включва: - Вход за Палата на Парламента - 25 леи за
тройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание
възрастни, 12 леи за деца
на възложителя в лицето на Румен Радков Топалов собственик на
- Вход за Природонаучния музей - 20 леи за възрастни, 10 леи
поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73496.501.951 е издадена
за пенсионери, 5 леи за ученици и студенти
Заповед №2650/15.09.2013 год. на Кмета на Община Тутракан с раз- Вход за Палата Котрочени - 27 леи за възрастни, 21 леи за
решение да възложи изработване на проект: Подробен устройствен
ученици и студенти
план /ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен имот
1 леа = около 0,50 лв.
с идентификатор 73496.501.951 от Кадастрална карта на града, одоНеобходими документи: - валидна лична карта
брена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София, в кв.
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия ро101 по План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
дител – нотариално заверено пълномощно от липсващия родител
№327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
За записвания: Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
Кмет Община Тутракан:
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/

Тези препоръки са извлечени от анализа на
най-характерните пътно-транспортни произшествия, настъпващи
през есенно-зимния период. Поднасяни нееднократно и по подходящ
начин чрез медиите /
съобразно спецификата
на изразните им средства/, те биха спомогнали за изграждане на
ЗАЩИТНО ПОВЕДЕНИЕ
на участниците в пътното движение, което
би предотвратило злополуки със самите тях
и другите на пътя.

На 7 декември 2013 г.

Предколедно пазаруване в БУКУРЕЩ

ОБЯВЛЕНИЕ
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ПРЕПОРЪКА 6.
НЕ БЪДЕТЕ ПРИПРЯНИ НА
АВТОБУСНАТА СПИРКА!
Когато заедно с много други хора чакате
автобуса на спирката, не се втурвайте
към него още преди
да е спрял. Площта за
чакане
е най-често
заледена. Блъскайки се
с останалите, може да
се подхлъзнете и да
попаднете под колелата
на спиращия автобус.
Същото се отнася и за
опитите за догонване
на потеглящ автобус.
Вечер шофьорът на автобуса трудно може да
забележи на огледалото
за обратно виждане
опита за качване в последния момент. При
слизане от автобуса не
се насочвайте веднага
да пресичате платното пред него, защото
така ще се окажете в
опасната зона на автомобил, който в този
момент го заобикаля.
Изчакайте автобусът
да потегли и тогава
потърсете мястото за
правилно пресичане, при
добра видимост в двете
посоки.

ПРЕПОРЪКА 7.
ОСИГУРЕТЕ СИ ДОБЪР ОБЗОР И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА
ШУМА ПРИ СНЕГОВАЛЕЖ!
Дебелите и тежки
връхни дрехи, вдигнатите яки, шаловете и
шапките правят пешеходците по-бавни и
трудно повратливи. Това
ограничава възможност-

ите им да наблюдават
обстановката по пътя
или улицата както, примерно, през лятото.
Ушанката и шалът на
пешеходеца му пречат
да чуе шума на двигателя на приближаващ
автомобил, звукът допълнително се поглъща
от обилния снеговалеж
и снежната покривка.
Затова бъдете нащрек и
по възможност си осигурете максимално добро
възприемане на шумовете от превозните
средства.

ПРЕПОРЪКА 8.
ПРИ ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ
И ПРИБЛИЖАВАЩ АВТОМОБИЛ ИЗЛЕЗТЕ ИЗВЪН
ПЛАТНОТО!
Движещите се пеш
при обилен снеговалеж
са още по-трудно забележими за шофьорите
- и поради снежната
пелена пред фаровете,
и поради побелелите им
връхни дрехи. В такава
ситуация, за да не стане злополука, е много
важно пешеходците
да напуснат платното
или изчистената ивица
от него до отминаването на приближаващ
отпред или отзад автомобил.
Подобна е ситуацията и при гъста мъгла.
Запомнете добре, че
шофьорите на приближаващите автомобили Ви
виждат далеч по-късно,
отколкото предполагате . Затова по-добре
бъдете извън платното
докато отминат!
/Следва/

25 - 29 ноември 2013 г.
Открити дни на МКБППМН,
Община Тутракан
ПАРТНЬОРИ: Училища, Училищни комисии БППМН,
Класни ръководители; Обществени възпитатели;
Инспектор „Детска педагогическа стая”; Отдел
„Закрила на детето; ОЦИД; Общински ученически
парламент-Тутракан; Шахматен клуб „Трансмариска”
- Тутракан.
Целта на инициативата е да се запознаят учениците от 8 до 18 годишна възраст, родителите и
обществеността с основните и най-важни моменти
от Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните, както и
с дейността на нашите партньори, като превенция
срещу асоциалното поведение на подрастващите.
- 25-29 ноември - инициативи в Час на класа.
- На 26 ноември от 14.00 часа в заседателната зала
на Общината, ще бъде открита приемна с членовете
на МК, които ще ви запознаят с ангажиментите си
и с дейностите по превенции, които МК организира
и провежда.
- На 28 ноември от 15.00 часа Шахматният клуб,
очаква всички ученици, можещи или просто желаещи
да се занимават с този спорт. Клубът предлага
добро решение срещу безделието, скуката и лошите
навици - тайните на „тихата игра”.
- На 29 ноември от 14.30 часа в Консултативния
кабинет, намиращ се в сградата на ОЦИД, на ваши
въпроси свързани с възпитателно-корекционната
дейност на деца от 8–18 години и техните родители,
ще отговаря експерт – психолог.
- На 29 ноември от 18.00 часа в салона на читалище „Светлина”, с. Варненци МК организира вечер по
повод Международния ден за борба с ХИВ/СПИН - 1-ви
декември, част от общинската кампания ”Животът
е безценен”.
Партньори - Читалище „Светлина”, с. Варненци и
СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци.
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ,
Да помислим за хората, които обичаме и не искаме
да страдат; за своето здраве, живот и реализация.
Да бъдем толерантни, добри, позитивни!
Да изградим мост на доверие и човечност и се борим открито с проявите на агресия и посегателства
върху човешката личност.
ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!
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- Когато купувах от вас колата, вие обещахте, че в продължение на
година ще смените всичко, което се повреди или счупи. Така ли е?
- Разбира се.
- Тогава ми дайте четири долни зъба, лява ключица и две ребра.
- Защо блондинките се карат докато се возят на мотора?
- Карат се коя да е до прозореца!
Говорят си три блондинки и едната казва: - Чух, че утре ще падне сняг!
Другата казва: - А пък аз чух, че утре ще е 40 градуса!
Третата размисля и казва: - Малее, кой ще чисти снега в тая горещина?
- Ти вярваш ли в прераждането?
- Вярвам, разбира се! Аз непрекъснато срещам жени, които казват,
че са на 25 години, а си спомнят събития отпреди 45 години...
- Ако не си изядеш попарата, ще извикам Баба Яга.
- Мамо, да не мислиш, че тя ще я яде?
Седи един човек високо в клоните на дърво... Минава някакъв отдолу
и го пита: - Крила от Редбул?
- Не - вика онзи - шубе от питбул!
Преди срещата боксьор се уговаря с приятелката си:
- Ще те чакам довечера в кафенето.
- Добре, но носи някакъв вестник да те позная...
Учителят пише забележка на своя ученичка: "Марийка говори много! ".
На другия ден момичето връща бележника на учителя си. Баща й е
написал: "Да бяхте чули майка й!"
Президент изнася реч. Отдалеч се чува вик:
- Господин Президент, може ли да се преместите малко по-наляво,
че нещо не Ви виждам!
- А не искате ли да ви дам бинокъл?
- А не, няма нужда – аз съм с оптика…

Малки обяви
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

“Тепсихора” ЕООД, гр. Тутракан
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ0888 816 708
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Предлагаме размяна

ɧɚɠɢɥɢɳɟɧɢɦɨɬɧɚɭɥȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨʋɚɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɪɟɳɭɞɜɭɫɬɚɟɧɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɞɨɬɢɟɬɚɠɜ
ɛɥɢɡɨɫɬɞɨɩɚɪɤɚɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɈɝɥɟɞɫɥɟɞɭɝɜɨɪɤɚɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɂɜɚɧɤɚɄɚɥɢɧɨɜɚ
ɬɟɥ

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

СУДОКУ

СМЯХ
Семейство празнува златната си сватба, но съпругът се е умислил.
- Гложди ме нещо за децата - казва той. - Прави ми впечатление, че
Петър не прилича на другите ни седем деца. Знам, че е ужасно да ти
задавам този въпрос, но да не би да има друг баща?
Съпругата свежда очи: - Вярно е - признава тя.
Сърцето на съпруга се свива. Той сдържа сълзите си и заявява:
- Трябва да ми кажеш кой е бащата на Петър.
Тя тъжно го поглежда и отвръща: - Ти.

Сканди
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Полезни срещи за учениците от с. Нова Черна
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Нова Черна
домакинства съвместно
тренировъчно обучение за
безопасност на движението
по пътищата, проведено от
служители от РПУ-Тутракан с учениците от начален
етап на обучение, информира директорът на училището Маргарита Владева.
Обучението е проведено
на 11 ноември, а учениците
са имали възможност да докоснат полицейската кола,
да разговарят със служителите на реда и да научат
нещо повече за спазване на
правилата на движението
като пешеходци.
По молба на училищното ръководство, същия
ден в учебното заведение,
експерти от Местната
комисия за борба с престъпните прояви на малолетни
и непълнолетни (МКБППМН)
са участвали в часовете на
класа на учениците от 5 до
8 клас.
Секретарят на МКБППМН
Тодорка Ангелова е запознала учениците с основните
моменти от Закона - наказанията за провинилите се
малолетни и непълнолетни
и на техните родители,
ако се окаже, че не полагат достатъчно грижи за
своите деца. Приведени
са и конкретни примери на
противообществени прояви
и престъпления. Учениците
са получили брошури, издадени от отдел "Закрила на

Опазването на природата
е необходимо и важно
детето”.
Минчо Цвятков, инспектор "Детска педагогическа
стая” също е запознал учениците със своята дейност.
Обсъдена е и темата за документите за самоличност
и санкциите свързани с ненавременното им издаване.
Васил Дойнов, експерт
"Спорт и туризъм" и член
на МКБППМН, е отправил
призив към учениците за активен спорт срещу всички
негативни и вредни навици
като тютюнопушене, наркотици, агресия.
Срещата е приключила
с предложения на теми за
нови срещи.

Филмов маратон
Ф

Анка КОЗАРЕВА
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Общински кръг на Ученическите игри 2013/2014 г. в Главиница
ъс спорта Футбол стартираха през месец ноември Ученическите игри в Община Главиница. В
тях участваха отбори от три общински училища
във възрастова група – V–VII клас – СОУ „Васил Левски”,
Главиница и основните училища от селата Зафирово и
Сокол.
За областния кръг на Ученическите игри се класира
отборът на СОУ „В. Левски”, гр. Главиница.
Всички участници бяха наградени с грамоти и футболни топки.
В другите две възрастови групи - VIII–X клас и XI–XII
клас, в областния кръг ще участват също отборите на
СОУ „В. Левски”, гр. Главиница.
През месец февруари`2014 г. ще се проведат състезанията по други два спорта от Ученическите игри – шах
и тенис на маса.
Николина МИЦОВА

С

Документалната поредица „Рибното богатство” представя и работата
на Община Тутракан в екологична
насоченост. Тя е част от проект "Промоционална кампания, насочена към
подобряване престижа на продуктите
от риболов и аквакултура в община
Тутракан".
За постигнатото и дейностите по
опазване на околната среда разказва
екологът Веселин ТАШЕВ:
- Колко е важно да се дава гласност
по екологичните теми и това да става
от ефира на телевизията?
- Проблемите на екологията не
само в нашата страна, а и по цял
свят са изключително мащабни, а
и глобални, тъй като замърсената
вода, замърсеният въздух не подбират
граници, народности, политически и
религиозни убеждения. Те увреждат
здравето на всички ни и от тази
гледна точка е необходимо всички
да подхождаме съвсем сериозно и
съзнателно към тях. Именно по тази
причина трябва всички заедно да
работим върху съзнанието на хората
в съвременното общество. По този
начин медиите, филмите, радиата
и телевизиите са една неизменна
част от работата на всички ни по
опазване на околната среда. Чрез
подобни филми и предавания, чрез
подобни информационни кампании
и проекти като този бихме могли да
въздействаме на съзнанието на хората
в много положителна посока и в течение на времето да го променим по
начин, който би гарантирал в малка
или по-голяма степен опазването на
природата и необходимостта от това
да я завещаем във възможно понеувредени параметри и качествени
стойности за бъдещите поколения.
Като еколог на Община Тутракан
подкрепям изцяло филми и кампании
като тази.
- Кои екологични проблеми бяха
засегнати в документалната поредица
„Рибното богатство”?
- Това са рибното богатство на р.
Дунав, необходимостта да опазваме

реката и всички територии около нея,
НАТУРА 2000 и защитените зони в
община Тутракан и цялото биоразнообразие от растителни и животински
видове, които включват те, а също
проектите, по които работи Община
Тутракан, тъй като всеки един от тях,
ако не пряко, то по косвен начин засяга темата за екологията и опазването
на околната среда.
- Има ли проект за изграждане на
Депо за мръсната вода или биоразградими отпадъци?
- Работим по два проекта в тази
връзка. Единият е интегрираният воден проект, който включва изграждане
на Пречиствателна станция за отпадни
води и доизграждане и реконструкция
на градската канализационна мрежа.
Проектът е входиран в МОСВ и във
фондовете за финансиране. Както
казах той включва изграждането на
Пречиствателната станция на изток
от града по поречието на Дунава, като
всички отпадни води с довеждаща
колекторна инфраструктура ще се
съберат до Пречиствателната станция
и след преминаването през нея ще
бъдат зауствани в реката. Тъй като
след влизането ни в Европейския
съюз, всички общини по поречието
на реката, сме тълкувани като изключително чувствителна зона и самият
факт, че до момента отпадните води
на тези населени места се заустват
директно в Дунава иде да покаже, че
по най-бързия начин трябва да предприемем всички необходими действия
по изграждането на подобни Пречиствателни станции, за да се погрижим
за възможно по-малкото замърсяване
на тази европейска река и опазване на
нейното богатство.
Другият проект, по който в пряка
насока работим, това е проектът за
закриване на общинско депо за неопасни отпадъци с изграждане на площадка за компостиране на растителна
и животинска маса. Заявлението за
проявен интерес за финансиране е
входирано на 1 юли в ПУДООС и сега
провеждаме процедура по промяна
предназначението на някои от съседните имоти, които е необходимо да
бъдат включени в рамките на депото
при изготвяне на самия проект. Работим и по други проекти по превръщането на нерегламентирани сметища
с красиви паркове по крайбрежната
ивица, залесяване и озеленяване
на града и всички населени места в
общината.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

21 ноември – Никола ЯШКОВ, Организатор „Спортни прояви и пър22 ноември – Сейфи САЛИМ, Общински съветник от ЕНП, ОбС-Главенства”, Община Главиница
виница
21 ноември – Крум РАДКОВ, Гл.спец. Инфраструктурно развитие”,
23 ноември – Росица ИВАНОВА, Учител, СОУ „Йордан Йовков”
Община Тутракан
24 ноември – Виолета СТОЙКОВА, Учител, СОУ „Христо Ботев”
21 ноември – Сехер БАСРИ, Мл.експерт „Канцелария на кмета”,
25 ноември – Милан МИЛАНОВ, Ротари Клуб Тутракан
Община Главиница
25 ноември – Румяна ЛЕОНИДОВА, гр. Тутракан
21 ноември – Февзие УЗУН, гр. Тутракан
25 ноември – Джанер ХАККЪ, Гл.счетоводител, Община Главиница
22 ноември – Нидалина КУМАНОВА, Учител, СОУ „Йордан Йовков”
27 ноември – Анелия НИКОЛОВА-РАЕВА, Нотариус, гр. Тутракан
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