РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
к
утра

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.
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Защо?

Плюс/Минус

Защо, бе…
Калина ГРЪНЧАРОВА
ова са част крепостните стени на античния кастел "Трансмариска"!
Същата крепост, която е
№1 в категория "Атракции"
на националната кампания
на в. "Стандарт" "Чудесата
на България" за 2014-та
година!
на стр. 3
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Спортът - необходимост
в ежедневието на
подрастващите
Калина ГРЪНЧАРОВА
заговори за подрастващите.
Развитието на технологиите не"Днешното поколение расте и се
възпитава край компютрите - от минуемо насочва интереса натам,
интернет и социалните мрежи!" - но в същото време по спортните тена стр. 8
това е най-честият извод, когато се

ǹȗȖȎȍȓȈȕȐȍȏȈȔȕȖȋȖȏȌȘȈȊȍȐ
ȗȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȕȐțșȗȍȝȐșȍȖȉȘȢȡȈȔȍ
ȒȢȔǪȈșȓȍȒȈȘȐȚȍȐȈȒțȠȍȘȒȐȚȍȖȚ
ǴǩǨǳǺțȚȘȈȒȈȕȐǪȐ
ȟȍșȚȐȚȐȔǬȍȕȧȕȈȘȖȌȐȓȕȈȚȈȗȖȔȖȡ
ǩȓȈȋȖȌȈȘȍȕȐȍȕȈǪȈșȕȈȉȧȓșȊȧȚșȍ
ȗȖȧȊȧȊȈȚȔȈȓȒȐȚȍȕȈȠȐșȢȒȘȖȊȐȡȈ
ǷȖȎȍȓȈȊȈȔȍȕȈȊșȐȟȒȐȏȌȘȈȊȍ
ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȍȍȕȍȘȋȐȧȐțȊȍȘȍȕȖșȚ

Благодарим Ви!
ȼɚɫɢɥȾɈɃɇɈȼɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɋɩɨɪɬɬɭɪɢɡɴɦɢɦɥɚɞɟɠɤɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

Цена 0.60 лв.

Хюсеин ХАМДИ, Кмет
на община Главиница
Сейфи САЛИМ,
Председател на
Общински съвет-Главиница

Уважаеми лекари и акушерки от
Родилно отделение-Тутракан,

ĆĤęĘĥĦĢĳĭĜĳĦģĤĔěġĜĞĳġħĔĤĜøĔĕĜġĘęġę
ùĔĬĜĳĦĘęġġĔģĤĜěġĔġĜęĜĢĕĜīģĢĘġęĥęġĜĢĦĖĥĜīĞĜġĔĥn
ĕğĔėĢĘĔĤġĜĦęėĤĔĚĘĔġĜĦę
øĮĘęĦęħĥģęĬġĜĖ
ġĔĝĩħĠĔġġĔĦĔģĤĢĨęĥĜĳ
ùĔĬĜĳĦĦĤħĘġĢĥĜĭĔĥĦĜęĖ
ĘĢĠĢĖęĦęġĔĩĜğĳĘĜĩĢĤĔ

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

Честит празник!
на всички лекари и акушерки от
Родилно отделение-Тутракан с
благодарност към труда им и
вярата им в новия живот!
Нека се раждат
повече здрави деца!
Нека чуваме повече детски смях,
нека виждаме щастливи
майки и бащи!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

2

РЕГИОН

НОВИНИ
НОВИ НАЗНАЧЕНИЯ
Инж. Людмил Узунов е новият стар директор на Държавно горско стопанство-Тутракан. Той бе уволнен
почти в края на управлението на правителството на
Орешарски, а от декември 2014 г. назначен отново на
работа.
От началото на 2015 г. Февзие Узун е назначена на
длъжността главен инспектор "Контрол на храните" в
Областна дирекция по безопасност на храните-Силистра със седалище на работа Тутракан. При предходното
правителство тя оглавяваше ОДБХ-Силистра.
Д-р Себахтин Халид е новият директор на ОДБХСилистра.
ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ СЕ ОЧАКВА В КРАЯ НА ЯНУАРИ
Тази година грипът се движи с около две седмици
закъснение спрямо миналата, което значи, че към края
на месеца ще достигнем епидемични стойности",
прогнозира главният здравен държавен инспектор д-р
Ангел Кунчев.
Той уточнява, че към момента средната заболяемост
в страната е 108 на 100 000 души, което е нормално.
Медикът припомня, че грипът ни връхлита внезапно и
това, което трябва да знаем при него, е, че температура на организма, която е в границата до 38,5 градуса,
не трябва да ни плаши.
При по-висока вече е препоръчително да потърсим
лекарска помощ. За съжаление обаче, все още имало
джипита, които при грип предписвали антибиотици. Тук
специалистите са единодушни, че няма антибиотик,
който може да убие грипните вируси.
ОТКРИТ УРОК ПО ИСТОРИЯ
Шестокласниците от СОУ "Христо Ботев" заедно с
по-големите ученици от 10б клас ще проведат открит
урок по история, информира тяхната преподавателка
Маргарита Димитрова. В основата на дискусията ще
стои Законът за народното просвещение от 1891 г.
Урокът ще има и театрален привкус с постановката
"Да си депутат, то не е шега". Ще бъдат разиграни
моменти от заседание на тогавашното Народното
събрание с участието на княза и групите на либералите и консерваторите, които ще представят своите
политически възгледи по темата.
ИЗПЛАТЕНИ СА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА
ЗА БОЛЕСТТА "СИН ЕЗИК"
Изплатени са обезщетенията за болестта „син език”
в област Силистра,това съобщиха от Областната дирекция по безопасност на храните. Установени са били
общо 110 заболели животни, чрез изпращане на проби 72 са отпаднали. Издадени са 56 акта за обезщетение
на собствениците. Изплатената сума е 8 509 лв.
КРИМИНАЛЕ
Лек автомобил „Фолксваген” е отнет противозаконно в нощта срещу 11 януари в Тутракан. Колата
била паркирана по ул. „Трансмариска”. Образувано е
досъдебно производство.
Пожар в отпадъци в Тутракан е потушил екип на
пожарната през почивните дни. Няма материални загуби. Пластмасов контейнер за смет е изгорял на 13
януари в Тутракан. Произшествието е станало около
11:00 часа след изхвърляне на неизгасени отпадъци.
Огънят е потушен от екип на местната противопожарна служба.

о 13 февруари се
удължава срокът, в
който в Бюрата по
труда в градовете, в които има университети или
филиали на висши училища,
ще се приемат документи
на български студенти за
лятна ваканционна заетост
в Германия през следващата година. По последна
информация от Централата
за чуждестранно и специализирано посредничество
в Бон, квотата за цялата
страна е 150 студенти.
Кандидатите трябва да
са на възраст между 18 и
35 години, да са редовни
студенти без последен
курс на семестриално обучение, да имат основни
познания по немски език и
да са готови да работят
най-малко два месеца в Германия. Желаещите трябва
да представят в Бюрото
по труда заявление в свободен текст на български
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Стартира подготовката на третия годишен
мониторингов доклад на социалните услуги

края на м. март т.г.
ще трябва да е готов
третият през последните години Мониторингов
доклад за изпълнение на
Областната стратегия за
развитие на социалните
услуги в област Силистра
(2011-2015 г.), стана ясно
от проведеното в Областна администрация Силистра заседание на Звеното
за мониторинг и оценка,
водено от зам.-областния
управител Младен Минчев.
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Мониторинговият доклад ще бъде изготвен
от работна група, включваща представители на
Областна администрация,
областните координатори
по изпълнение на стратегията и на РДСП – Силистра.
Представителите на общините от областта докладваха за състоянието
на провежданите социални
услуги, както и за тези от
тях, които не са успели да
въведат в дейностите си.

Кандидатите подават заявление
по образец до кмета на
общината в срок до 10 март

о 1 март общинските
съвети да публикуват списък на пасищата, мерите и ливадите,
както и рентните плащания за тях. Това предвиждат промените в Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи.
Проектозаконът е публикуван в рубриката „Актуално“ на сайта на земеделското министерство. Според
предвидените промени, пасищата, мерите и ливадите се разпределят между
фермерите, които имат
регистрирани животновъдни обекти в съответното
землище. В зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание
пасища, мери и ливади - не
повече от 10 дка за 1 животинска единица в допустимите за подпомагане площи
и до 20 дка за 1 животинска
език, както и уверение от единица в недопустимите
висшето училище, че са такива.
редовни студенти и не са
последен курс на обучение.
Промяна в процедурата за
посредничество през 2015
година е отпадането на
изискването за представяне на необходимия досега
сертификат за владеене
на немски език, както и на
провеждането на изпит по
немски език. В тази връзка
рез 2014 г. 49.8% от
е необходимо при подаване
домакинствата в обна документи студентите
ласт Силистра са
да декларират в заявленипритежавали достъп до
ето за кандидатстване, че
интернет в домовете си,
са изучавали немски език
като е отбелязан растеж
най-малко три години и че
от 29.0 процентни пункта
притежават основни поспрямо 2010 година, съобзнания по езика. Подробна
щиха от Териториалното
информация кандидатите
статистическо бюро в
могат да получат на тел.
крайдунавския град. Оттам
02/980 87 19, на интернет
поясниха, че инициативата
страницата на Агенциза изследването е на Нацията по заетостта www.
оналния статистически инaz.government.bg или в бюраститут и се провежда във
та по труда в градовете,
всички държави-членки на
където има висши училища.
Европейския съюз по обща

Удължава се срокът за
подаване на документи за
сезонна заетост в Германия

15 - 21.01.2015 г.
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Лицата подават заявление по образец до кмета
на общината в срок до 10
март. Кметът назначава
комисия, която определя
необходимата за всеки
кандидат площ и разпределя имотите за всяко
землище. Комисията съставя протокол в срок до
1 май - за окончателното
разпределение на имотите.
При недостиг на пасища,
мери и ливади от общинския
поземлен фонд комисията извършва допълнително
разпределение в съседни
землища и съставя протокол за окончателното разпределение в срок до 1 юни.
Протоколът се обявява в
кметството и се публикува
на интернет страницата на
общината. Може да се обжалва в 14-дневен срок пред
районния съд. Обжалването
не спира изпълнението на
протокола, освен ако съдът
разпореди друго.
“ТГ”

От представената в отчетите информация се получи
следната картина на социалните услуги в областта:
над 60 са действащите в
7-те общини, като 22 от
тях са в община Силистра,
10 в община Главиница, 9 в
община Алфатар, по 6 в общините Дулово, Тутракан и
Кайнарджа, и др. Общо над

две нови услуги в община
Тутракан.
В най-общ план в област Силистра се развиват следните видове
услуги: домове за деца и
възрастни, центрове от
семеен тип и центрове за
социална рехабилитация
и интеграция, обществени трапезарии, домашен

10 са неизпълнените социални услуги в общините,
като най-много – 5, са в община Кайнарджа, предимно
по финансови съображения.
Тази година ще стартират

социален патронаж и др.
Единственият по рода си
Център за социална подкрепа е в община Силистра,
който планира да увеличава
капацитета си.
“ТГ”

Субсидии за земеделските производители
предстои да бъдат изплатени
о края на януари 2015
г. близо 67 хиляди
земеделски производители ще получат освен
основните субсидии на
хектар обработваема площ
по още 15 лева като преразпределително плащане
за стопанствата, притежаващи от 1 до 30 хектара
(от 10 до 300 декара) земеделски земи. Субсидите
са допълнителна помощ
за дребните стопани, които по схемата за преразпределителното плащане,
всяка година ще си делят
по 104 898 241 лева (53
634 441 евро), припомнят
експерти. За сравнение,
през 2012 г. земеделските
стопани, получили плащания за площи в диапазона
от 1 до 30 ха (10-300 дка),
са били 66 824. Общият
размер на обработваната
от тях земя възлиза на 3,5
млн. дка, съставляваща 10
на сто от общия размер
на обработваемата земя в
страната. По предварител-
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ни изчисления в зависимост
от броя на одобрените фермери тази година притежателите на обработваеми
земи от 10 до 300 дка ще
получат по 45 лева за декар.
Собствениците на 500 дка
ще получават по около 40
лв, а тези над 1000 дка – по
34 лева. За обработването
на 2 500 дка ще се плащат
32 лв., за 3 хил. дка – 31,60
лв. Средствата ще продължат да намаляват, така
че са притежателите на
35 хил. дка ще получават
около 30 лв. На този етап
от министерството на
земеделието още не са
обявили точната дата за
превеждане на директните
плащания от кампания 2014
г. При последната си среща
с асоциацията на зърнопроизводителите, проведена в
края на 2014 г., премиерът
Бойко Борисов обеща, че
изплащането на средствата ще започне до края на
януари.
“ТГ”

Статистическо изследване:

През 2014-та жените в Силистренско са
били по-активни в ползването на интернет
П
методология, осигуряваща
международна съпоставимост на резултатите. В
област Силистра са анкетирани 69 обикновени
домакинства и 179 лица на
възраст 16-74 навършени
години, допълват от ТСБ.
В област Силистра през
тази година 44.4% от населението на възраст 1674 години са използвали
интернет всеки ден или
поне веднъж седмично, сочат обобщените данни на
изследването. Растежът в
регулярното използване на

интернет от лицата в областта в сравнение с 2010
г. е 18.2 процентни пункта.
Жените са били по-активни
пред компютъра с ползването на глобалната мрежа
в сравнение с мъжете –
съответно 45.1 и 43.8%.
Най-активни потребители
в мрежата през тази година са били хората с висше
образование – 89.1%. Едва
24.4% от добруджанци с основно и по-ниско образование са използвали регулярно
интернет, а от тези със
средно образование – 53.9%.

Също през тази година
9.0% от хората в Силистренска област са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с
органите на държавната
администрация и местното самоуправление. И при
използването на предлаганите онлайн услуги от
публичната администрация
жените са били по-активни
от мъжете – съответно 12.7 и 5.2%, допълват
още от Териториалното
статистическо бюро край
“ТГ”
Дунав.

Повече от половин милион лева очакват да
получат в Главиница от общинската собственост
П

от разпоредителни сделки продажба на имоти, сгради,
земеделски земи и учредени
вещни права - 70 000 лв.
Предвидените необходими разходи за осъществяване на тези дейности - за
придобиване на имоти чрез
отчуждаване, геодезически
заснемания, кадастрални
карти, изготвяне и процедиране на ПУП, оценки, обявления, и др. са 13 000 лв.
На 26 януари от 16:00
часа в заседателната зала
на Община Главиница ще се
проведе Публично обсъждане на Годишната програма,
след което тя ще бъде
разгледана и приета от
Общинския съвет

Калина ГРЪНЧАРОВА
рогнозната сума за
очакваните приходи
свързани с придобиването, управлението и
разпореждането с имотиобщинска собственост за
2015 г. в община Главиница
е в размер на 589 100 лв.
Това е записано в Годишната програма за управление
и разпореждане с общинска
собственост за настоящата година.
Планираните приходи от
управление на общински
имоти - отдаване под наем
на имущество, наем на земя
в регулация, на земя от
Общинския поземлен фонд
и концесии е 519 100 лв., а

Обществена трапезария за 208 потребители
оциалната услуга „Обществена трапезария”
стартира отново на територията на община
Тутракан от 5 януари. Безплатна топла храна
за обяд се осигурява на 208 жители от населените
места, които са в затруднено социално и физическо
положение, отговарящи на определени критерии, информира гл. експерт "Социални дейности" в общинската
администрация Снежана Николова.
Потребителите на социална услуга са определени
след проучване от комисия с участието на специалисти от Община Тутракан и Дирекция “Социално
подпомагане".
Това са лица с доказана липса на доходи и близки,
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които да се грижат за тях и самотно живеещи лица
и семейства, получаващи минимални пенсии, лица и
семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане.
Социалната услуга се извършва от фирмите „Ню
проджектс консулт" и "Кетаринг БГ" и Сдружение
"Благотворителен фонд "Проф. Желязко Христов" и се
финансира от Министерството на труда и социалната
политика - Фонд “Социална закрила”.
Трапезарията ще обслужва своите бенефициенти до
края на м. април 2015 г.

Брошура обяснява как ще става безплатното саниране
М

ɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɜɟɱɟ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚ ɧɚ
ɫɚɣɬɚ ɫɢ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚ ɛɪɨɲɭɪɚ ɫ ɧɚɣɜɚɠɧɢɬɟ ɦɨɦɟɧɬɢ
ɡɚ ɫɬɚɪɬɢɪɚɳɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ȼɪɨɲɭɪɚɬɚɞɚɜɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɢ ɨɬɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɧɚɣɜɚɠɧɢɬɟ
ɜɴɩɪɨɫɢ ɟ ɩɨɫɨɱɟɧɨ ɜ ɫɴɨɛɳɟɧɢɟɬɨ
Ⱦɨɤɪɚɹɧɚɹɧɭɚɪɢɳɟɛɴɞɚɬ
ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɬɟ
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤɴɦ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɢ
ɫɞɪɭɠɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ
ɨɛɪɚɡɰɢ ɡɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ
ɩɪɟɞ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɨɬɨ

Стъпките за
кандидатстване

Ɂɚ ɞɚ ɤ ɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɬɟ
ɩɴɪɜɨ ɟɬɚɠɧɚɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚ ɋɞɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɩɨ
ɪɟɞɚɧɚɁɚɤɨɧɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɟɬɚɠɧɚɬɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɜɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚɨɛɳɢɧɚɢɪɟɝɢɫɬɴɪ
ɩɨ ȻɍɅɋɌȺɌ Ⱥɤɨ ɫɝɪɚɞɚɬɚ ɟ
ɫ ɧɹɤɨɥɤɨ ɜɯɨɞɚ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚ ɫɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚ ɟɞɧɨ
ɫɞɪɭɠɟɧɢɟɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ
ɡɚ ɰɹɥɚɬɚ ɫɝɪɚɞɚ ɫ ɜɫɢɱɤɢ
ɜɯɨɞɨɜɟ
ɋɥɟɞ ɬɨɜɚ ɟɬɚɠɧɚɬɚ ɫɨɛ-

Плюс/Минус

Защо, бе…
от стр. 1
Същата крепост, която
220 дни не отстъпи първото място благодарение
на тутраканци и техните
приятели!
Същата крепост, броени
дни след признанието, беше
"разкрасена със спрей"!
"Мафия"... Ако попитате
"автора"/извършителя (а
той е неизвестен) какво
значи "мафия", гаранция,
че няма да знае. Популярна
думичка!
Крепостта е реставрирана със средства по европейски програми. Сега със
средства от собствените
приходи от бюджета на
Община Тутракан ще бъдат
закупени скъпи химикали, за
да се почисти крепостната
стена. А тези приходи са
от гърба на тутраканския
данъкоплатец...
И още нещо, пак за крепостта "Трансмариска".

Слезте по стълбите надолу в покритата й част.
Слезте, за да видите пъстрата, пардон, мръсната
картинка, която е вътре.
Чашки от кафета, бирени
бутилки, цигарени фасове...
замръзнала урина, човешки
изпражнения...
Защо, бе? Защо го правите?
Ще спра до тук, защото
словоредът, който се мъчи
да избие по клавиатурата
е твърде натуралистичен...
нецензурен му казват някои.

България е номер 100
по свобода на словото
ългария изпадна във втората половина по свобода
на словото. Това показва
годишният доклад World Press
freedom 2014 на международната организация "Репортери без
граници".
Страната ни заема 100-ното място от общо 180 държави. Пред нас
са страни като Ботсвана, Самоа,
Тринадад и Тобаго, Папуа и Нова
Гвинея, Хаити, Нигер и други.
Класацията се оглавява от Финландия, в първата петица са още
Нидерландия, Норвегия, Люксембург, Андора. Петте в дъното са Сомалия, Сирия, Туркмения, Северна
Корея и последната Еритрея.
Почти всички бивши съветските
сателити в Централна и Източна
Европа са далеч пред нас. При
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съседите ни пък класацията е следната: Румъния е 45-та, Сърбия - 54,
Хърватия - 65, Босна - 66, Албания
- 85, Гърция - 99, Македония - 123,
Турция - 154-та.
Любопитното е, че САЩ са 64-ти.
В същото време Украйна е 127, а
Русия 148-а.
В доклада се посочва отрицателното въздействие на конфликтите
върху свободата на словото. В
немалко държави факторът национална сигурност се тълкува
прекалено широко и в ущърб на
правото за информираност. "Тази
тенденция представлява растяща заплаха в световен мащаб и
дори застрашава свободата на
информацията в страни, считани
за демокрации", се изтъква в из“ТГ”
следването.

Броят на личните лекари
е под критичния минимум
Най-зле е положението в Кърджали,
Видин, Разград и Силистра

Кой може да
кандидатства?

Ɍɚɤɚɫɩɨɪɟɞɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɬɚ
ɛɪɨɲɭɪɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɳɟ
ɦɨɝɚɬɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɬɜɫɢɱɤɢ ɠɢɥɢɳɧɢ ɫɝɪɚɞɢ ɜ ɤɨɢɬɨ
ɢɦɚɧɚɞɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɋɝɪɚɞɢɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɚɫɬɪɨɟɧɢ ɩɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɟɧ ɫɩɨɫɨɛ
±ɟɞɪɨɩɚɧɟɥɧɨɠɢɥɢɳɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ ȿɉɀɋ  ɩɚɤɟɬɧɨ
ɩɨɜɞɢɝɧɚɬɢ ɩɥɨɱɢ ɉɉɉ  ɢ
ɟɞɪɨɩɥɨɳɟɧɤɨɮɪɚɠ ȿɉɄ ɟ
ɩɨɫɨɱɟɧɨɜɛɪɨɲɭɪɚɬɚ
Ɍɨɜɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɱɟ ɬɭɯɥɟɧɢɬɟɫɝɪɚɞɢɫɚɢɡɤɥɸɱɟɧɢɨɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
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ɫɬɜɟɧɨɫɬ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɜɡɟɦɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɨɛɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɝɪɚɞɚɬɚȾɚɜɚɫɟɢɫɴɝɥɚɫɢɟ
ɨɬ ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɨɛɳɢɧɚɬɚɞɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɄɚɬɨ
ɜɚɠɧɨɟɩɨɫɨɱɟɧɨɱɟɧɚɟɬɚɩ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɨɫɢɝɭɪɢɞɨɫɬɴɩ
ɞɨ ɜɫɢɱɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɢ
ɨɛɟɤɬɢɜɧɟɹ
Ɍɪɟɬɚɬɚ ɫɬɴɩɤɚ ɟ ɫɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɞɚ
ɩɨɞɚɞɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɩɪɟɞɨɛɳɢɧɚɬɚɢɥɢ
ɪɚɣɨɧɚɩɨɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɬɨɧɚɫɝɪɚɞɚɬɚ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɩɪɢɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟ ɨɰɟɧɹɜɚ ɝɢ ɢ ɞɚɜɚ
ɨɞɨɛɪɟɧɢɟɢɥɢɨɬɯɜɴɪɥɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɉɪɢɨɞɨɛɪɟɧɢɟɧɚɫɝɪɚɞɚɬɚ
ɫɟ ɫɤɥɸɱɜɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɦɟɠɞɭ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɫɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɛɚɧɤɚ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ȻȻɊ ɢɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɉɥɚɧɢɪɚ ɫɟ ȻȻɊ ɞɚ ɛɴɞɟ
ɝɚɪɚɧɬɩɨɡɚɟɦɚɤɨɣɬɨɫɬɪɚɧɚɬɚɳɟɩɨɥɭɱɢɨɬɋɜɟɬɨɜɧɚɬɚ
ɛɚɧɤɚɩɨɞɭɦɢɬɟɧɚɦɢɧɢɫɬɴɪ

ɉɚɜɥɨɜɚ

Задълженията на
общината

Ɂɚɞɴɥɠɟɧɢɟ ɧɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚ ɨɛɳɢɧɚ ɟ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɨɛɫɥɟɞɜɚɧɟ
ɧɚɫɝɪɚɞɚɬɚɢɞɚɢɡɝɨɬɜɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɩɚɫɩɨɪɬ Ɇɟɫɬɧɚɬɚ
ɜɥɚɫɬ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢ ɡɚ
ɫɜɨɹɫɦɟɬɤɚɢɨɛɫɥɟɞɜɚɧɟɡɚ
ɟɧɟɪɝɢɣɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɬ
ɥɢɰɟɧɡɢɪɚɧɢɨɞɢɬɨɪɢɢɞɚɢɡɝɨɬɜɢɞɨɤɥɚɞɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ
ɟɧɟɪɝɨɫɩɟɫɬɹɜɚɳɢ ɦɟɪɤɢ ɩɨ
ɫɝɪɚɞɚɬɚ
Ɉɛɳɢɧɢɬɟ ɢɦɚɬ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɫɚɢɡɛɟɪɚɬɮɢɪɦɢɬɟɤɨɢɬɨɞɚɧɚɩɪɚɜɹɬɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɟɬɨ
ɢ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɚɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɨ
ɦɨɧɬɚɠɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ɂɚɞɴɥɠɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɫɬɧɚɬɚ
ɜɥɚɫɬɟɞɚɢɡɛɟɪɟɢɮɢɪɦɢɬɟ
ɤɨɢɬɨɳɟɢɡɜɴɪɲɚɬɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɹɢɚɜɬɨɪɫɤɢɧɚɞɡɨɪ
ȼɫɢɱɤɢɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɚɬɢɡɛɪɚɧɢɩɨɁɚɤɨɧɚɡɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɩɨɪɴɱɤɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɫɚɧɢɪɚɧɟɞɟɣɫɬɜɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚ

Какво се финансира?
Националната програма
за саниране предвижда
да се финансира за нейна
сметка конструктивното
укрепване на сградата,
както и обновяването на
общите части – покрив,
фасада, стълбища и други.
Мерките за енергийна
ефективност включват
топлоизолация и подмяна
на дограмата – прозорци и
врати. Ремонт или подмяна
на вътрешните инсталации и връзки към системите за топлоснабдяване и
газоснабдяване в общите
части на сградата. Поставяне на соларни панели,
ремонт на електроинсталацията в общите части,
енергоефективни мерки в
асансьорите.
Купуване на нови радиатори и асансьори, както
и вътрешно обзавеждане
и оборудване няма да се
финансира, уточнява се в
брошурата.

роят на личните лекари
у нас продължава да намалява, сочат данните на
Здравната каса, цитирани от в.
"Сега". През 2014 г. на договор
с НЗОК са работили едва 4515
общопрактикуващи лекари. Същевременно според последната
национална здравна карта, приета
от Министерския съвет през 2011
г., у нас трябва да има минимум
5374 джипита, за да се осигурява
адекватна първична доболнична
помощ на населението.
Общопрактикуващите медици
намаляват устойчиво. През 2005 г.
те са били 5340, през 2007 - 5001,
през 2011 са вече 4715, а през
2013 г. 4565. От сдружението на
общопрактикуващите лекари от
години обясняват, че условията
за работа на джипитата стават
все по-трудни, а доходите им не
нарастват. Въпреки че Здравната
каса превежда повече пари, след
като се извадят разходите за режийни, консумативи и медицински
персонал, средният чист доход на
един личен лекар е около 500 лв.,
са изчислили от сдружението.
Като цяло остава нерешен и про-
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блемът с липсата на лични лекари
в малките населени места, тъй като
малкият брой на жителите не може
да покрие разходите на лекарите
от престоя и упражняването на
дейността им там. Основният
приход на джипитата е т.нар. капитация - ежемесечно плащане от
касата за всеки записан пациент.
Когато пациентите на лекаря са
по-малко, тъй като той обслужва
по-малки села, парите не стигат за
издържане на практиката.
Районите, където липсата на
общопрактикуващи е най-остра
са Видин, Кърджали, Разград,
Силистра, Смолян и Ямбол, сочат
данните на НЗОК. В тези райони
голяма част от практиките са
разпокъсани, отговарят за села на
голямо разстояние едно от друго.
Това са т.нар. неблагоприятни
практики, за които НЗОК плаща
допълнително, като сумите варират от 100 до над 900 лв. месечно
в зависимост от отдалечеността на
мястото. Според лекарите обаче и
тези пари не са достатъчни, за да
може да се издържат. Общо неблагоприятните практики са 1088.
“ТГ”
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Палитра от културни мероприятия съпътства работата
на читалището в с. Цар Самуил

Румянка ЛАЗАРОВА, Секретар
НЧ "Искра-1928 г.",
с. Цар Самуил
ародните читалища
носят нематериалното културно наследство, традиции, образование, възпитание и
благотворителност, които
са в основата на тяхната
дейност в полза на обществото. Тяхната задача е
да откликват на нуждите
на местното население,
да участват активно в
обществения живот и да
бъдат притегателни културно–образователни и
информационни центрове.
Включването и реализацията на услуги в социалната
сфера и изграждането на

информационни мрежи спомагат да се изпълни със
съдържание мисията на
читалището.
Библиотечната дейност
е една от основните функции на НЧ "Искра-1928 г." в
с. Цар Самуил. Библиотекарят в читалището Стефка
Василева събира снимков
материал отразяващ живота на селото ни, обработва
и съхранява библиотечния фонд като го допълва

на децата от ОДЗ „Полет”
и училището, провеждат
се мероприятия свързани
с Маратона на четенето
всяка година.
Читалището развива и
любителска художествена
самодейност. През 2014
година в него работиха
пет основни художествени
колектива - фолклорна група „Искри”, клуб за народни
танци „Хармония”, вокална
детска група за народни
ната брада”на нивата на
стопанина Иван Лазаров,
един от арендаторите в
селото.
През изминалата година
нашето читалище организира и проведе две масови
мероприятия заложени в
Културния календар на общината. Първият е „Цветница”, в който участваха
самодейни групи от всички
читалища в общината,
а вторият - „Празник на
етносите" с участие на самодейци и от други общини.
През 2015 година НЧ "Искра-1928 г." в с. Цар Самуил
ще продължи да спазва сво-

Н

с нови книги, организира
библиотечни мероприятия,
които се представят пред
населението в селото. В
библиотеката се предоставят информационни услуги,
както за читателите, така
и за цялото население. Привличат се млади читатели
и се създават трайни навици за четене и получаване
на знания и умения. Под
нейно ръководство през
изминалата година се проведоха редица мероприятия,
като рецитали с децата
от ОУ „Стефан Караджа”,
уреждат се кътове за бележити дати и годишнини,
прожектират се филмчета

песни, ДТФ ”Искрици” и
детска група за турски
фолклор. Общо самодейците са 55 на брой.
С всички състави работим целогодишно и се
представяме както пред
населението на Цар Самуил, така и на други места.
Репетиции се провеждат
почти всеки ден. Тази година бяхме поканени да
участваме на 13–тия фолклорен събор в с. Сборяново,
където се представихме
с три танца на клуба за
народни танци „Хармония”.
Клубът е новосформиран и
се състои от 15 жени от
30 до 55 години.

Участвахме и във фестивала „Богородична стъпка"
в Старозагорски минерални
бани. За съжаление, средствата не ни позволяват
да се явяваме на повече
фестивали и празници.
Другите мероприятия,
които организираме за хората от с. Цар Самуил са
традиционният Бабинден,
Ден на самодееца, Осми
март, Първи юни - Ден на
детето, лазаруване и коледуване по домовете.
През лятото пресъздадохме обичая „Жътва”, с
който се пренесохме в
миналото със сърповете
и паламарките, с „отряза-

ите традиции и празници,
за да се поддържат и опазват за идните поколения.
Искам да изкажа своята
благодарност към Читалищното настоятелство,
което е управляващият
орган и всички наболели

въпроси се обсъждат и
решават от него. През
изминалата година винаги
са били в пълен състав и
всички решения е взети с
гласа на всеки един от тях.
На всички самодейци пожелавам много здраве, вдъхновение и благополучие!

Читалището в Черногор вече е обновено
децата с ентусиазъм се
включват по почистването на книгите и подреждането на 7 500-томната
библиотека. Дали ще
успеем да си върнем от-

Марияна НАЦОВА
Секретар,
НЧ "Янко Забунов-1957 г.",
с. Черногор
одини наред читалището в с. Черногор
не функционираше.
Изоставено, безстопанствено... природата си
взима свойта дан. А безстопанствеността е
престъпление, с което
се причиняват значителни вреди. И вината
носим всички ние, които
с безхаберността и безразличието си не полагахме необходимите грижи,
стопанисване и опазване
на имуществото. Сега

самодейността.
21 500 лева беше отпуснатата държавата субсидия, която получи Народно читалище „Янко Забунов-1957” в с.Черногор,

Г

ново читалището и то
да стане място, където
млади и стари да се събират...
Сега, след по-малко от
две години, всички се
радваме на едно ново
убежище на културата и

община Главиница. Средствата са предоставени
от Министерството на
културата и са за целево
подпомагане дейността
на читалищата на първата конкурсна сесия през
2014 г., за извършване

на „Частични ремонтни
дейности по сградите на
читалищата и вътрешен
интериор на сценичните
и библиотечни пространства".
Средствата съгласно
проекта са използвани
за извършване ремонтни
дейности на съществуващите помещения
„Библиотека”и „Репе тиционна”. Извърши се
ремонт на покривната
конструкция и за препокриване на сградата с
нови керемиди. Сменени
са вратите и прозорците
с нова ПВЦ-дограма, прекарано е водоснабдяване
и е обновена електрическата инсталация.
Направени са окачен
таван и облицовка на
стените с гипс картон.
И за да е наистина хубаво
вече имаме и ламиниран
паркет. През лятото
читатели участваха в
подобряване на вида на
библиотеката и в почистването на книжния
фонд.
Нека ни е честито обновеното читалище!
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Модели за социална и образователна Актуалните проблеми на
тютюнопроизводителите
подкрепа представени в Тутракан
са обсъдени на среща
Äɀɢɜɨɬ ɜ ɦɚɥɤɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ
ɞɟɰɚ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ´ ɛɟ ɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ ɬɪɢɞɧɟɜɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨɩɨɩɪɨɟɤɬÄɇɨɜɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ´ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬɨɬ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɉɪɨɟɤɬɴɬ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɨɬ
ɋɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɫɨɰɢɚɥɧɚ
ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚ ɩɨɦɨɳ ɡɚ
ɞɟɰɚ ÄɎɂɐȿȻɴɥɝɚɪɢɹ´ ɢ ɛɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɦ
ɹɧɭɚɪɢɇɟɝɨɜɚɬɚɨɫɧɨɜɧɚɰɟɥ
ɟɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɭɫɬɨɣɱɢɜɦɨɞɟɥɡɚɩɪɨɦɹɧɚɜɴɜɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟɬɨɧɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟ
ɫɨɰɢɚɥɧɨ±ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɢɧɬɟɪɧɚɬɢɁɚɬɨɜɚɢɜɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨɭɱɚɫɬɜɚɯɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɹɬ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɚɋɉɂɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢɟɤɫɩɟɪɬɢ
ɨɬɊɂɈɋɢɥɢɫɬɪɚɱɥɟɧɨɜɟɧɚ
Ɇɟɫɬɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɡɚ ɛɨɪɛɚ
ɫɪɟɳɭ ɩɪɨɬɢɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ

ɩɪɨɹɜɢɧɚɦɚɥɨɥɟɬɧɢɬɟɢɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɧɚɨɬɞɟɥÄɁɚɤɪɢɥɚɧɚɞɟɬɟɬɨ´
ɤɴɦ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ɋɨɰɢɚɥɧɨ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɌɭɬɪɚɤɚɧɢɊɍ

ɉɨɥɢɰɢɹɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɋɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ
Ɂɜɟɡɞɢɰɚ ɉɟɧɟɜɚɄɨɜɚɱɟɜɚ
ɢ Ƚɟɧɚɞɢɣ Ɇɚɬɜɟɟɜ ɱɥɟɧ ɧɚ
ɋɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨɜɪɨɥɹɬɚɫɢɧɚ

ɨɛɭɱɢɬɟɥɢɡɚɩɨɡɧɚɯɚɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ ɫ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɚɤɰɟɧɬɢ
ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ
ɛɹɯɚ ɦɨɞɟɥɢ ɡɚ ɫɨɰɢɚɥɧɚ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɫɩɨɪɟɞ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɟɤɢɩ ɤɨɣɬɨ
ɫɭɦɟɧɢɹɬɚɫɢɞɚɪɚɡɩɨɡɧɚɜɚ
ɧɢɜɨɬɨɧɚɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɢɫɨɰɢɚɥɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɜɫɹɤɨɞɟɬɟ
ɉɥɚɧɴɬɡɚɞɟɣɫɬɜɢɟɜɤɥɸɱɜɚ ɧɹɤɨɥɤɨ ɬɟɦɢ Ɉɛɳɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫ ɉɟɪɫɨɧɚɥ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚɪɚɛɨɬɚɫɞɟɰɚ
Ƚɪɭɩɨɜɢ ɮɨɪɦɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨ
ɜɪɟɦɟɢɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɧɚɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ
ȼɴɧɲɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɢ ɞɨɝɨɜɚɪɹɧɟ ɪɚɛɨɬɚ ɫɴɫ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɬɚ
ɋɥɟɞɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɫɴɨɬɜɟɬ-

ɧɢɬɟ ɬɟɦɢ ɞɚɬɢɬɟ ɡɚ ɤɨɢɬɨ
ɛɹɯɚɭɬɨɱɧɟɧɢɜɤɪɚɹɧɚɫɟɦɢɧɚɪɚɩɟɪɫɨɧɚɥɴɬɧɚɋɨɰɢɚɥɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɹ ɢɧɬɟɪɧɚɬ
ɜ ɫ ȼɚɪɧɟɧɰɢ ɫ ɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚ
ɧɚ ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬɢɬɟ ɨɬ Ɏɂɐȿ
± Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɳɟ ɢɡɝɨɬɜɢ ɚɤɬɭɚɥɧɢɨɰɟɧɤɢɧɚɜɫɹɤɨɞɟɬɟ
ɩɨɚɞɚɩɬɢɪɚɧɦɨɞɟɥɨɬɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚɧɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɡɚɞɟɰɚ
ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫɴɫ ɡɚɤɨɧɚ ɓɟ
ɛɴɞɚɬɨɛɨɫɨɛɟɧɢɞɜɟɝɪɭɩɢɫ
ɞɟɰɚɤɨɢɬɨɳɟɢɦɚɬɦɟɧɬɨɪɫɤɢ ɟɤɢɩ ɨɬɞɟɥɧɨ ɤɭɯɧɟɧɫɤɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɢɫɨɛɫɬɜɟɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɡɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɩɨɢɧɬɟɪɟɫɢ
Ɉɛɭɱɟɧɢɟɬɨɩɪɢɤɥɸɱɢɫɞɢɫɤɭɫɢɹ ɢ ɨɛɪɚɬɧɚ ɜɪɴɡɤɚ ɤɚɤɬɨ
ɢɩɥɚɧɢɪɚɧɟɧɚɩɪɢɦɟɪɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɩɨɥɭɱɢɯɚ
ɧɚɪɴɱɧɢɰɢɧɚɪɚɛɨɬɟɳɢɹɫɞɟɰɚ
ɜɝɪɭɩɢɨɬɪɟɡɢɞɟɧɬɟɧɬɢɩɤɚɤɬɨ
ɢɛɸɥɟɬɢɧɢɧɚɎɂɐȿ±ÄɁɚɟɞɧɨ
“ТГ”
ɫɪɟɳɭɧɚɫɢɥɢɟɬɨ´

Одобрен е нов план за интеграция на ромите,
предстои приемането му от Общинския съвет
О
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщински план за
действие по интеграционната политика
в община Тутракан е приет
на работна среща проведена на 8 януари. Той е изработен от Оперативен екип
включващ представители
на общинската администрация, Общински съвет,
училищата, детските градини, полицията, Дирекция
"Социално подпомагане" и
Бюрото по труда.
Планът е част от Националната стратегия
на Република България за
интеграция на ромите
2012-2020. В него са включени дейности, които ще
бъдат осъществени на
територията на общината
в няколко приоритета - образование, здравеопазване,
жилищни условия, заетост,
върховенство на закона и
недискриминация, култура
и медии.
Статистическите данни
от последното преброяване
на населението и жилищния
фонд в община Тутракан
към 1 март 2011 г. сочат,
че броят на лицата самоопределили се като роми са
най-много в с. Нова Черна
- 481, в Тутракан те са
232, в с. Варненци – 19, а в
с. Цар Самуил – 8. Част от
хората от ромски произход

се самоопределят като
българи, турци, румънци
и др.
За учебната 2014/2015г.
общият брой на учениците
в Общината е 1 269 ученици, от които 184 роми, а в
детските заведения – 428
деца, от тях 52 – роми.
Осигуряване равен достъп до качествено образование на учениците от
етническите малцинства
чрез работа по различни

проекти по темата; създаване на Общностен център
за подкрепа на деца и родители от етническата общност, който ще предоставя
услуги за деца; намаляване
броя на отпадналите ромски ученици от училище;
изготвяне на програма за
превенция на отпадането
от училище са малка част
от дейностите в сферата
на образованието.
В приоритет "Здравеопаз-

ване" са предвидени срещи
с медицински специалисти,
с които ще се провеждат
беседи с подрастващите,
младите хора и техните
родители за начините за
предпазване от нежелана и ранна бременност,
както и за рисковете от
наследствени болести и
раждането на деца с вродени аномалии и беседи и
разговори с младите майки
за значението на имуниза-

ксперти от Министерството
на земеделието и храните
се срещнаха в Дулово на
7 януари с тютюнопроизводители
от Североизточна България. Това
съобщи председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ-2010) - Цветан
Филев. Тогава се проведе Годишното събрание на ориенталската
сортова група „Каба Кулак“
Участие взеха координатори на
НАТ-2010 от Североизточните
области на страната Силистра,
Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Русе.

Е

На срещата са обсъдени промените в Закона за тютюна и тютюневите изделия, изкупната кампания
и националните доплащания.
Изкупната кампания на тютюна в Североизточна България
продължава, след като заради
празниците около Коледа и Нова
година бе временно спряна. Около
70% от сортовата група „Бърлей”
и близо 85% от „Кабакулак” вече
са изкупени. 8 фирми търгуват с
продукцията на стопаните от региона. Цените са с 10-15 стотинки
по-високи в сравнение с миналата
“ТГ”
година.

Празнично ехо

Зайде НАИМ, Секретар
на НЧ "Христо Ботев-1954”
с.Зебил
о традиция жителите и
гостите на с. Зебил, община Главиница изпращат заедно старата и посрещат
новата 2015-та година на открито. Минусовите температури и
снегът и този път не попречиха
на хората да извият кръшно

дунавско хоро. Пред голямата
елха на площада в центъра на
селото се вихри невероятно
празнично настроение и веселие включително и с руйно
червено вино.
Кметът на селото Недим Чауш
отправи най-искрени пожелания за здраве и сили, за ползотворни дела, за топлина и
доброта, за дни на радост, за
мигове на сбъднати мечти.

циите и необходимостта
от редовното им прилагане.
В плана са включени и
задачи за подобряване жилищните условия в кварталите с ромско население и
съдействие при разрешаване на жилищния проблем
на социално слаби ромски
семества.
По отношение на заетостта е предвидено повишаване на пригодността за
заетост и квалификация на
безработни роми.
От регистрираните 821
безработни в Бюро по труда-Тутракан към 30.11.2014
г., само 31 са се самоопределили като роми.
На работната среща
представителите на Дирекция „Социално подпомагане” предоставиха данни
за 2014 г., според които

по чл. 9 от Правилника за
прилагане на Закона за
социално подпомагане на
месечно подпомагане са 84
лица и семейства. От тях
30 лица са се самоопределили като роми.
Чрез Плана Община Тутракан ще работи за включване на всички жители от
ромски произход в обществения живот, в общинските
и европейски програми с
обща цел за обединяване на
усилията на всички етноси
на територията на общината.
Общинският план за
действие по интеграционната политика ще бъде
предложен за утвърждаване
от Общински съвет-Тутракан на предстоящата
януарска сесия насрочена
за 29 януари.

П
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15 - 21.01.2015 г.

Социалната услуга „Личен асистент“ Създава се допълнителна възможност Фирмите декларират оборот и
ще стартира през 2015 г. със за финансиране на малките училища приходи до края на месец март
* Подаването на декларация по
средства от държавния бюджет М
13 млн. лв. ще бъдат
осигурени по бюджета на
Министерството на труда
и социалната политика за
2015 г., за да бъде обезпечено финансирането на
социалната услуга „Личен
асистент” до стартирането на новите операции
по Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г. Те
ще бъдат предоставени на
общините чрез Агенцията
за социално подпомагане на
потребителите, за които е
извършена социална оценка
по проекта „Подкрепа за
достоен живот” по ОП
„Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013 г. По
този начин ще се осигури
непрекъсваемост на финансирането до отпускането
на средствата по новата
оперативна програма.
Потребители на услугата
са хора с 90 и над 90 на сто
трайно намалена работоспособност с определена
чужда помощ, лица с понисък процент на трайно
увреждане, но с установена

невъзможност за самостоятелно обслужване, деца на
възраст до 16 години с 50
на сто и над 50 на сто вид
и степен на увреждане или
деца на възраст от 16 до
18 години с 50 на сто и над
50 на сто степен на трайно
намалена работоспособност с определена чужда
помощ или с установена
невъзможност за самостоятелно обслужване.
П р и н о с ъ т н а п р е д о ставяната услуга „личен
асистент” е от особена
важност за подобряване
качеството на живот на
хората с увреждания, включително и деца, които се
нуждаят от постоянна
грижа в ежедневието си.
Социалната услуга дава
възможност хора от всички
общини на територията на
страната, включително и
на живеещите в отдалечени и малки населени места,
в които предоставянето на
социални услуги е по-ограничено, да получат реална
подкрепа в домашна среда.

от средната за общината.
В рамките на одобрената методика ще бъде приложен диференциран подход за определяне на
средствата по стандарти за учениците в населените места, обхванати
в периферните райони. По този
начин ще се постигне по-голяма
справедливост при разпределението на средствата за делегираните
от държавата дейности по функция
„Образование“ и ще се подобри
финансирането на малките училища, разположени в отдалечени
и по-слабо населени места.

Време за отчетите за
билкозаготвителната дейност
о 20 януари на текущата
година физическите и
юридическите лица, извършващи билкозаготвителна дейност, следва да предадат отчетите
в съответните регионални инспекции за изкупените, реализирани
и налични количества билки през
изминалата година.
За територията на РИОСВ – Русе
това задължение съгласно Закона
за лечебните растения (ЗЛР) *
имат 131 регистрирани пункта,
от които 28 за Област Русе, 40 за
Област Силистра и 63 за Област
Разград.

Д

Неподаването на годишни отчети е едно от най-честите нарушения на ЗЛР. Важно е да се знае, че
справки се подават независимо
дали е извършвана билкозаготвителна дейност.
Законът за лечебните растения
предвижда глоби от 100 до 1000
лева за физически и имуществени
санкции в размер от 300 до 2500 лева
за непредставяне на отчети.
Обобщаването на годишните справки за лечебните растения носи важна
информация за количествата на
добиваните билки и състоянието на
“ТГ”
естествените им находища.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Община Главиница, Област Силистра

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

ПОКАНА

ЕКОЛОГИЧНИ
ПРОБЛЕМИ
сяко историческо
време има своите
съдбоносни проблеми. Днешните имат една
особеност – глобални са
и засягат цялото човечество. И кой е най–големия проблем? Екологичният проблем – реално
следствие от взаимодействието между обществото и природата
– той е израз на противоречивия характер на
това взаимодействие.
Обект на научен анализ
и изследване, индикатор
на смесени практически
решения, породени от неприятната днес взаимно
зависимост между материалната производствена дейност на човека и
неговата жизнена среда,
между потребности и
обективни възможности
за тяхното задоволяване.
Влизайки в XXI в. екологичните проблеми се
засилват и хората все
повече се замислят за
здравето си. Великият древногръцки учен
Хипократ е казвал, че
здравето е най–голямото
богатство на човека, но
развитието на цивилизацията, насочено към
повишаване на жизнения
стандарт в същото време способства за неизбежното увеличаване на
вредните фактори върху
околната среда. Нарушаването на екологичното
равновесие предизвиква
безпокойство във връзка
с това, че голяма част

В

инистерският съвет прие
промени в стандартите за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г. С
тях се усъвършенства методиката
на финансиране на училищата в
общините с районно деление, като
се създава допълнителна възможност за осигуряване на средства за
финансирането на малките училища, разположени в отдалечени
населени места в периферията на
общините. Издръжката на тези
училища обективно е по-висока

от населението на планетата се намира в неизяснено положение – няма
заболяване, но липсва и
здраве. През последните
години голям проблем за
човечеството е синдрома на хроничната умора.
Разпространението на
онкологични проблеми,
сърдечно съдови, алергични, кожни заболявания
се увеличава всяка година. Намалява продължителността на живота.
Нашият организъм е
много сложна биофабрика
за биологично – активни
вещества и дори незначителни промени в
работата й могат да
доведат до сериозни нарушения. Здравето зависи, както от факторите
на външната среда така
и от самия човек, от
начина му на живот, от
начина на хранене.
Важно условие за здравословна околна среда
е наличието на чист
въздух. Основните вещества, замърсяващи
атмосферата са въглеродните, азотните, серните, озоновите, метановите и оловните окиси.
В началото на XXI в. човечеството е поставено
пред редица екологични
проблеми, за които само
то е виновно и само то
може да ги разреши, от
това зависи по – нататъшното му съществуване.
Кмет
на Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/

На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона
за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3
на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Кметът на
община Главиница, кани жителите на общината за
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИУЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ
– ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2015 год.,
което ще се проведе на 26.01.2015 г. (понеделник)
от 16.00 ч. в заседателната зала на общината –
гр.Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж IV.

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБАТА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ,
както следва:
t¯ÌÁ¿ÏÇÄÌ¼ÉËÊÃÁÈÇÁÉÄÈÊÎ¯«¤7***Æ¾ÍËÇÊÕÆ¾ÈËÊ
плана на
с.Черногор, с начална тръжна цена в размер на 2843,00 лв. без
ДДС /3411,60 лв. с ДДС/. АОС № 900/16.12.2003 г.
t¯ÌÁ¿ÏÇÄÌ¼ÉËÊÃÁÈÇÁÉÄÈÊÎ¯«¤*7Æ¾ÍËÇÊÕÆ¾ÈËÊ
плана на
с.Зарица, с начална тръжна цена в размер на 3119,00 лв. без ДДС
/3742,80 лв. с ДДС/. АОС № 1685/30.05.2005 г.
t¯ÌÁ¿ÏÇÄÌ¼ÉËÊÃÁÈÇÁÉÄÈÊÎ¯«¤±7***Æ¾ÍËÇÊÕÆ¾ÈËÊ
плана на
с.Подлес, с начална тръжна цена в размер на 1925,00 лв. без ДДС
/2310,00 лв. с ДДС/. АОС № 97/8.11.2003 г.
t«ÊÃÁÈÇÁÉÄÈÊÎ ÍËÇÊÕÆ¾È ©®«ÀÌÂÄÇÎÁÌÁÉ 
землище
с.Суходол, с начална тръжна цена в размер на 804 лв. АОС №
3229/11.09.2014 г.
t«ÊÃÁÈÇÁÉÄÈÊÎ ÍËÇÊÕÆ¾È ©®«ÀÌÂÄÇÎÁÌÁÉ 
землище
с.Суходол, с начална тръжна цена в размер на 699 лв. АОС №
3230/11.09.2014 г.
Търгът да се проведе на 22.01.2015 г. от 15:00 ч. в заседателната
Ã¼Ç¼É¼Ê½ÕÄÉ¼Ç¼¾ÄÉÄÒ¼u*7ÁÎ¼Â
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за
съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде
внесен в касата на общината до 16,00 часа 21.01.2015 г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и
ÏÍÇÏ¿ÄÉ¼ª½ÕÄÉ¼Ç¼¾ÄÉÄÒ¼ ÁÎ¼Â* ÍÎ¼ÛÍÌÁÕÏÉÁ¾ÖÃ¾Ì¼Õ¼ÁÈ¼
сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до
16.00ч. на 21.01.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване
на тр. книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация
и услуги на общината до 16,00 ч. на 21.01.2015 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
29.01.2015 г. на същото място и при същите условия.
Допълнителна информация на телефон: 086362128

интернет може да им спести до
1000 лв.

сички юридически лица
трябва да декларират
дължимия корпоративен
данък за изминалата година
пред НАП, като подадат декларация до 31 март на 2015
година. Дружествата, които не
са осъществявали дейност през
2014 година, също трябва да
подадат декларация, но различна – образец 1010а. Освен това
те не са задължени да подават
годишен отчет за дейността.
Освен в салона за обслужване, годишните данъчни декларации на юридическите лица
се подават по електронен път,
на гише или чрез пощенски
оператор. Данъчно задължено
лице, което подаде годишна
данъчна декларация и годишен
финансов отчет до 31 март
2015 година по електронен път
и внесе корпоративния данък
в същия срок, ползва отстъпка
1% от годишния корпоративен
данък, но не повече от 1000 лв.
3197 е общият брой на подадените декларации от корпоративни клиенти в НАП Силистра

В

през данъчната кампания миналата година (2014 г.). 1772 от
тях са подадени по електронен
път, което представлява над
55% от общо подадените декларации. 1248 корпоративни
клиенти (39%) от са предпочели да посетят офиса на НАП
Силистра, за да декларират
печалбата си.
Напомняме, че юридическо
лице, което не подаде декларация или не я подаде в срок, се
наказва с имуществена санкция, а неговия управител се
наказва с глоба за допуснатото
нарушение. Санкцията за юридическото лице е в размер от
500 до 3 000 лв., а за управител,
ликвидатор/синдик глобата е в
размер от 200 до 1 000 лева.
Повече информация за декларирането и плащането на
данъци може да се намери на
Í¼ÅÎ¼ É¼ ©« XXXOBQCH ÄÇÄ
на националния информационен телефон на агенцията 0700
18 700 на цената на градски
разговор.
“ТГ”

Община Главиница, Област Силистра

Обявявление
Община Главиница обявява Конкурс за избор на
здравен медиатор
I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР:
1. Познава здравното и социално законодателство, и съответните
политики на Р.България;
2. Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни
услуги на представители на уязвими малцинствени групи;
3. Подпомага процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ;
4. Оказва помощ при комуникациите със Здравноосигурителната
каса – информира и разяснява какви са правата и задълженията
на пациента;
5. Осъществява съдействие при комуникациите с Дирекция «Социално подпомагане», Отдел «Закрила на детето» и Комисията за
защита от дискриминация;
6. Консултира уязвимите малцинствени групи в областта на здравното образование и профилактиката на населението;
7. Изготвя редовни доклади с препоръки пред съответните институции (РЗИ и общинска администрация);
8. Участва в реализацията на Национални здравни програми и
стратегии в изпълнение на регионални здравни политики;
9. Води единен регистър на поетите случаи;
10. Участва в обучения за повишаване на квалификацията;
11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална
тайна. Не разпространява лична информация, станала му известна
при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която
би довела до нарушаване правата или интересите на целевите групи.
II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Завършено средно образование.
2. Добро познаване на проблемите на общността и съпричастност.
3. Много добри комуникативни умения.
¯ÈÁÉÄÛÃ¼Ì¼½ÊÎ¼ÍÆÊÈËÚÎÖÌu¨48PSEÄ*OUFSOFU
5. Владеене на езика/езиците на общността.
6. Предимства:
- познания и/или опит в социалната и здравната сфера,
III. ЕТАПИ НА КОНКУРСА
1. Представяне на необходимите документи:
- Писмено заявление за участие.
- Автобиография по образец.
- Декларации по образец.
- Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник,
или по куриер /валидна е датата на получаване/ в община Главиница - стая №2, всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа в срок до
23.01.2015 г. включително.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на
обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед
на кмета на община Главиница.
2. Подбор по документи и интервю.
До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат
лица, които не са представили всички необходими документи в срок
или представените документи не удостоверяват изпълнението на
изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто
се обявяват на интернет страницата на община Главиница и на
информационното табло на служебния вход на сградата на община
Главиница до 28.01.2015 г.
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ХОБИ
СМЯХ

Две баби си говорят пред блока:
Младо момиче за първи път отива на гинеколог. Докторът, възрастен
- Ей, не случихме на личен лекар. Уж лекува мъжа ми от пневмония, човек с очила, казал: - Съблечи се, моето момиче, и се качи на магарето.
пък той умря от жълтеница.
Момичето се съблякло съвсем голичко, както го майка родила. Качило
- Ааа, нашият пък се случи много кадърен - от каквото те лекува, от се по стълбичката и се изправило горе в цял ръст - права като пирон.
това си умираш...
А от бюрото докторът я изгледал над очилата, изсумтял и проточил:
- Ха, така-а-а… А сега, моето момиче, кажи едно стихотворение…
Учителка по български език пита Иванчо:
- Иванчо, слушай фразата: "Аз си търся младоженец." Какво е вреКифла си пише статус: - Оффф, много съм тъпа!
мето?
Нейна приятелка пише коментар: - Муцкаааа, крада гооо!
- Загубено, госпожо Иванова.
Две блондинки решават кръстословица. Едната чете:
- Защо, когато блондинка влезе в магазин лази по пода?
- 10 хоризонтално - съд за течности?
- Защото търси ниските цени!
- Мисля, че беше презервоар - казала другата.
- Не, ма - резерватив - отвърнала първата.
Ако облицовате с огледала трите вътрешни страни на хладилника
си - ще имате четири пъти повече храна в него...
Блондинка се събужда сутринта на Коледа и намира под елхата малка
кутийка с пръстен. Отваря и прочита "Ще се омъжиш ли за мен?"
Направили машина, която като пийнеш малко алкохол и показва за
- Миличък - крещи тя - ставай бързо! Дядо Коледа иска да се ожени
какво си мислиш. Немецът изпил чаша швепс и на екрана се появили за мен!
болтове и гайки. Французинът изпил чаша вино и на екрана - една гола
жена! Руснакът изпил чаша водка, на екрана - нищо! Някъде около
Малки обяви
6-тата чаша се появило нещо продълговато. Около 8-та се изяснило кисела краставичка!
ПРОДАВАМ магаре женско за 150 лв. в с. Варненци.
За справки: 08667-27-71
Партизанин разказва на пионерчета бойните си спомени: - Гледам
напред - бре, е*ало си мамата! Поглеждам наляво - е*ало си мамата!
Поглеждам надясно - е*ало си мамата! Гледам назад - малей, и там си
е*ало мамата!
- Бре, каква памет! - чудят се пионерчетата...

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

В Швеция шофьорите имат традиция да премигват с фарове на
насрещните автомобили, когато на пътя има животни.
В България също имаме такава традиция.
Жена към мъжа си:
- Скъпи, мисля, че има вода в карбуратора на колата.
- Ти кога започна за разбираш от коли? И къде е колата, всъщност?
- В басейна…
Мъж се прибира уморен в къщи и още от вратата попитал:
- Скъпа, какво си готвила за мен днес?
Жената си сложила престилката, качила се на един стол и казала:
- Песен!

до Общинския пазар предлага:

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

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

Сканди

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

СУДОКУ

15 - 21.01.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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15 - 21.01.2015 г.

Футбол

Спортът - необходимост в Североизточната В група се
ежедневието на подрастващите подновява на 28 февруари
от стр. 1 да бъде изработен. "Там ще се
наблегне на това да се вмени на
общините основното задължение
да се занимават с масовия спорт
и спорта в свободното време,
клубовете да отделят по-голямо
внимание на развитие на детскоюношеския спорт, а федерациите
да се концентрират в елитния,
което, разбира се, трябва да бъде
подплатено не само със законодателни промени, но и със съответното финансиране" - каза спортният
министър Красен Кралев.
На практика се оказва, че и без

рени има много млади хора. Включително в Тутракан и общината. В
този случай обикновено се говори
за "развитие на детско-юношеския
спорт". Колкото и клиширано да е
словосъчетанието, в годините до
18, то е факторът, който разнообразява от един друг ъгъл живота
на момичетата и момчетата, формира ги като личности и често ги
поставя на шампионския връх.
Два стадиона, няколко открити
спортни площадки, тенис корт,
физкултурни салони в училищата
- това е спортната база в община
Тутракан към момента. И, разбира
се, река Дунав. Години наред
именно там израстват шампионите - спортната слава на града,
там ежедневно могат да се видят
децата, които тренират или просто
играят на воля.
На територията на общината има
регистрирани 9 спортни клубове
- четири от тях са футболни, а останалите - по борба, водомоторен
спорт, кану каяк, шахмат и клуб на
гълъбовъдите.
Спортният клуб по борба "Истър" работи от няколко години по
проекти финансирани от Министерството на младежта и спорта,
а това е начинът да се ангажира
с полезност свободното време на
повече деца.
В Спортния календар за 2015 г.,
който е изработен от общинската
администрация съвместно с представители на спортните клубове
и преподаватели по физкултура,
се набляга на развитието на детско-юношеския и масовия спорт.
В него са включени интересни
състезания - от участие в етапите
на Ученическите спортни игри и
състезанията през Месеца на спорта (през м. май), който включва
турнири по футбол, волейбол,
борба, шахмат и се стигне до две
регати по р. Дунав, до популярната
"Тутраканиада" за учениците и
"Бързи, смели, сръчни" за децата
от детските градини.
Нов закон за спорта предстои

- Тъй като ние сме малък град,
няма как да "произвеждаме" направо световни шампиони, работим
в посока да дадем основата на
децата и ако те имат желание могат
да продължат напред. В големите
градове са големите школи, които
да ги подготвят за по-високо ниво.
Ние най-вече наблягаме на масовите спортове като футбол, борба,
волейбол, шах, дори. Имаме и клуб
по водомоторен спорт, и клуб на
гълъбовъдите.
В СПИ "Христо Ботев" в с. Варненци много упорито и сериозно

- Да, най-много са футболните
клубове в общината. Тук децата
масово се включват, а нашата цел
е точно такава - да се обхванат
колкото се може повече деца и да
им се даде началния тласък към
бъдещи спортни успехи.
- А водомоторният спорт?
- Водомоторният спорт е спортът, в който се представяме много
добре, но той не е от масовите
спортове. Там няма такъв голям
диапазон на обхващане на децата,
тъй като всичко е обвързано с
доста финанси - за лодки, мотори,

ɪɨɥɟɬɧɢɹɬ ɩɨɥɭɫɟɡɨɧ
ɜ ɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɚɬɚ ȼ
ɝɪɭɩɚ ɳɟ ɫɬɚɪɬɢɪɚ ɧɚ
 ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɫɴɨɛɳɢɯɚ ɨɬ
Ɂɨɧɚɥɧɢɹ ɫɴɜɟɬ ɧɚ ȻɎɋ ɜɴɜ
ȼɚɪɧɚɉɪɟɞɫɬɨɢɞɚɛɴɞɟɢɡɝɨɬɜɟɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚɫɪɟɳɢɬɟ ɞɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨɬɨ
ɤɨɹɬɨ ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɛɹɜɟɧɚ ɩɨ
ɤɴɫɧɨɈɬɦɟɫɬɧɚɬɚɮɭɬɛɨɥɧɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɚ ɭɬɨɱɧɢɯɚ ɱɟ ɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɲɚɦɩɢɨɧɚɬɚɦɨɠɟɞɚ
ɛɴɞɟɩɪɟɦɟɫɬɟɧɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ
ɨɬɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹ
ɜ ɪɟɝɢɨɧɚ ɋɥɟɞ ɩɴɪɜɚɬɚ
ɩɨɥɨɜɢɧɚɧɚɫɟɡɨɧɚɥɢɞɟɪɜ
ɤɥɚɫɢɪɚɧɟɬɨɟȾɭɧɚɜ Ɋɭɫɟ 
ɚ ɫɥɟɞ ɧɟɝɨ ɫɚ ɬɢɦɨɜɟɬɟ ɧɚ
Ʉɚɥɢɚɤɪɚ Ʉɚɜɚɪɧɚ ɢɑɟɪɧɨɦɨɪɟɰ Ȼɚɥɱɢɤ 
ɎɄ Ȼɟɥɢɰɚ ɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɤɚɬɨ ɫɬɚɛɢɥɟɧ ɬɢɦ ɜ ɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɚɬɚ ȼ ɝɪɭɩɚ ɤɨɣɬɨ
ɪɚɡɱɢɬɚɩɪɟɞɢɦɧɨɧɚɫɪɟɳɢɬɟ
ɭ ɞɨɦɚ ɡɚ ɞɚ ɬɪɭɩɚ ɬɨɱɤɨɜ
ɚɤɬɢɜɌɢɦɴɬɨɬɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɬɨ
ɫɟɥɨ ɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɫɬɚɛɢɥɟɧ
ɢ ɪɚɡɱɢɬɚ ɢɡɰɹɥɨ ɧɚ ɦɟɫɬɧɢ
ɤɚɞɪɢ ȼɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɜ ɬɢɦɚ
ɜɨɞɟɧ ɨɬ ɋɢɦɟɨɧ Ʉɨɥɟɜ ɧɚɩɪɚɜɢ ɧɚɩɚɞɚɬɟɥɹɬ Ƚɸɪɫɟɫ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɨɣɬɨɪɟɚɥɢɡɢɪɚɩɟɬɩɨɩɚɞɟɧɢɹɩɪɟɡɟɫɟɧɬɚ

П

законово вменяване в Тутраканска
община масовият спорт и спортът
в свободното време се развива
през годините - в различна степен
и в различни спортове, с големи и
по-малки успехи. Как се случва това
научаваме от Васил ДОЙНОВ, специалист "Спорт, туризъм и младежки
дейности" в Община Тутракан.
- На какво ниво или къде се
намира в момента детско-юношеския спорт в община Тутракан?

децата се подготвят по тенис на
маса. Те са областни първенци от
няколко години в Ученическите
игри, които се организират от
спортното министерство.
- Как се представят нашите деца
в Ученическите спортни игри?
- Както казах отборът на СПИВарненци е областен първенец по
тенис на маса от няколко години
и е с много добри постижения
на зоналните първенства - малко
не им достига да стигнат и до
националния етап. Надявам се, в
училището да бъде изградена една
по-добра база, за да се подготвят
децата още по-добре. Това, че са
областни шампиони за нас е от
голямо значение.
- А в другите спортове как се
представяме?
- По волейбол сме областни
шампиони, повече от 3-4 години
участваме и на зонални първенства
- представяме област Силистра.
Във футбола не се представяме
много добре, не сме били и последни. Засега, все още, не сме
стигали до зонален етап.
- Въпреки, че нямаме кой знае
какви успехи по футбол, той си
остава най-масовата спорта игра...

които струват немалко средства.
Затова пък имаме големи постижения във водомоторния спорт
- републикански шампиони.
- В какво състояние е спортната
база в Тутракан и общината?
- За съжаление спортната база
не е в цветущо състояние, но малко
градове от нашия калибър могат да
се похвалят с волейболни игрища,
писти за бягане, два стадиона,
тенис корт. Имаме доста спортни
площадки, а в перспектива очаквам да успеем да ги реновираме, за
да привличат младите хора.
- И ако имате визия за бъдещето на спортната база, каква е
визията за развитието на спорта
при децата?
- Сега много е нашумя откритият
фитнес и затова имаме идея да
направим площадка за открит
фитнес. Искаме да наблегнем на
водните спортове, Тутракан се
намира на брега на р. Дунав, а тези
спортове са малко на заден план
изнесени. Надявам се "да запалим"
децата по тях. По-добре да използваме това, което природата ни е
дала, за да можем да подготвяме
децата за спорта, който от своя
страна възпитава.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

15 януари - Йордан ГЕОРГИЕВ, "Връзки с обществеността", Областна администрация-Силистра
15 януари - Инна ЙОРДАНОВА, Студентка, Лондон,
Англия
15 януари - Ведиха ЮДАИМ, Началник на Управление
"Образование", община Главиница15 януари - Димитричка
Цекова, Община Главиница
17 януари - Виолета НИКОЛОВА, Бюфетчик, с. Нова
Черна
17 януари - Георги СЛАВОВ, Пазач, Община Тутракан
17 януари - Джем ВЕДАТ, 2б клас, СОУ "Йордан Йовков"

19 януари - Гюлджан РАМИС, Гл.спец. "БДС" в ЦИУГ,
Община Главиница
19 януари - Неше НИЯЗИ, Гл. спец "Приходи", Община
Главиница
21 януари - Николина ЖЕЛЕВА, Гл. спец. в Управление
"Образование", Община Главиница
17 януари - Антоновден - Антон, Андон, Антоний, Антония,
Антоянета, Тонка, Тони
18 януари - Атанасовден - Атанас, Атанаска, Танас, Наско,
Нася, Настя
21 януари - Ден на родилната помощ (по стар стил)

ȼ ɫɴɫɬɚɜɚ ɧɚ ɎɄ Ȼɟɥɢɰɚ
ɥɢɱɚɬɢɦɟɧɚɬɚɧɚɮɭɬɛɨɥɢɫɬɢ
ɨɬ ɛɥɢɡɤɨɬɨ ɦɢɧɚɥɨ ɧɚ Ⱦɨɪɨɫɬɨɥ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɇɟɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɫɟɩɪɨɩɭɫɤɚɢɂɜɟɥɢɧɋɩɚɫɨɜɤɨɣɬɨɟɟɞɧɚɨɬɥɟɝɟɧɞɢɬɟ
ɧɚɪɭɫɟɧɫɤɢɹȾɭɧɚɜɈɬɬɚɦ
ɢɞɜɚɬ ɨɳɟ ɀɢɜɤɨ ɉɚɪɚɲɤɟɜɨɜȺɥɟɮɄɚɪɚɨɫɦɚɧɢȽɸɪɫɟɫȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ
ȼɤɪɚɹɧɚɟɫɟɧɧɢɹɩɨɥɭɫɟɡɨɧ ɎɄ Ȼɟɥɢɰɚ ɟ ɧɚ ɬɨ
ɦɹɫɬɨɜɴɜɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨɤɥɚɫɢɪɚɧɟɫɬɨɱɤɢɢɝɨɥɨɜɚ
ɪɚɡɥɢɤɚ
ȼ ɩɴɪɜɢɹ ɦɚɱ ɡɚ ɧɨɜɢɹ
ɩɨɥɭɫɟɡɨɧ ɎɄ Ȼɟɥɢɰɚ ɳɟ
ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɫɪɟɳɚɫɎɄȾɜɟ
ɦɨɝɢɥɢ ɧɚ  ɦɚɪɬ ɨɬ 
ɱɚɫɚ
ɋɟɡɨɧɴɬ ɜ ɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɚɬɚ ȼ ɝɪɭɩɚ ɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ
ɢ ɩɪɟɡ ɩɪɨɥɟɬɬɚ ɫɟ ɨɱɚɤɜɚ
ɩɨɹɜɢɥɢɬɟ ɫɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɞɚ
ɛɴɞɚɬɡɚɬɜɴɪɞɟɧɢɢɪɚɡɜɢɬɢ
Ɏɚɜɨɪɢɬɴɬ ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢɹ ɜ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɹ ɮɭɬɛɨɥ ɟ
ɹɫɟɧɧɨɨɫɬɚɜɚɞɚɜɢɞɢɦɞɚɥɢ
ɫɩɨɞɟɥɹɬ ɩɨɞɨɛɧɨ ɦɧɟɧɢɟ ɢ
ɨɬɛɨɪɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚɬ
ɜɛɥɢɡɨɫɬɞɨɥɢɞɟɪɚȾɭɧɚɜ
Ɋɭɫɟ 
По материал на zona90
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Регламент за томбола
Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2015
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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