РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК
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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 4

Година LIII

29 януари - 4 февруари 2015 г.

На 1 февруари (неделя) от 11:00 часа в ресторант "Палермо":

Винария`2015

Две са категориите, в които ще се състезават участниците - Европейско вино и Директно вино, съответно
- червено, бяло и розе.
Според регламента изработен от организаторите
- Община Тутракан, в конкурса могат да участват
производители със собствени вина от реколта 2014 г.
Не могат да участват изкуствено ароматизирани вина.
Дегустационна комисия ще определи победителите
онкурсът за най-добро домашно вино "Винария`2015"
ще събере отново производителите и ценителите във всички категории.
Организаторите обещават атрактивни награди.
на хубавото вино в Тутракан.
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Цена 0.60 лв.

Аптека "Херба - Бойчеви"
срещу болницата ви
очаква с обновен стайлинг
и атрактивни цени!

Заповядайте!
Работим по Здравна каса!
Съботите и неделите също!

Доротея БАЛЬОВСКА, Директор на ОЦИД-Тутракан:

За спорта и шампионите! Очаква ни емоционална и
натоварена година!
Предстои 15-то издание
на Международния конкурс
"Речни ноти" и
25-годишният юбилей на
ВГ "Слънчева усмивка"
Калина ГРЪНЧАРОВА
залите на Общинския център за извънучилищни
дейности в Тутракан винаги е цветно, шумно и разнообразно. Плахи звуци от пиано под
пръстите на начинаеща звезда.
Последни рок хитове и майсторски
вокали на гласчета и мощни гласове. Раз-два-три, раз-два-три...
- пред вас е Мажоретният състав!
В залата на младите художници
е тихо, там атмосферата изисква
вглъбяване, което след това се
излива в прекрасните багри на
картините...
ɚɣɞɨɛɪɢɬɟ ɫɩɨɪɬɢɫɬɢ ɛɹɯɚɧɚɝɪɚɞɟɧɢɧɚɰɟɪɟɦɨɧɢɹ ɦɨɬɢ ɢ ɩɚɪɢɱɧɢ ɧɚɝɪɚɞɢ ɢɦ
Даааа, това е ОЦИД! Инстиɡɚ  ɝ ɜ ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ ɨɬ Ɉɛɳɢɧɚ ɜɪɴɱɢɯɚɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ туцията, през която минават в
ɜɢɞɨɜɟ ɫɩɨɪɬ ɧɨɦɢ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɢ обучения стотици деца, таланта,
ɧɢɪɚɧɢ ɨɬ ɫɜɨɢɬɟ ɤɥɭɛɨɜɟ
ɋɩɟɰɢɚɥɧɢɬɟɩɥɚɤɟɬɢɝɪɚ
на стр. 8
на стр. 4
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Плюс/Минус

На съда всичко е ясно.
Да влезе убитият...

Калина ГРЪНЧАРОВА
рави ли ти впечатление, читателю, че повече от година време
на страниците на любимия
"Тутракански глас" публикуваме материали, които

П

започват с "Уважаеми съграждани", или "За екологичната култура", или "Пазете
парковете" и т.н в този дух.
На стр.2 в този брой също
има такава публикация. И
тя, както и всички останали, е подписана от кмета на
общината, а любезността
е също негова.
Уважаемите съграждани
са помолени учтиво за N-ти
път да спазват/да не нарушават Наредба №1, което с
думи прости означава да не
хвърлят жар в казаните за
смет, да не ги преобръщат,
да не чупят кошчетата за
смет в паркове и по улиците, да не чупят осветителните тела, да изхвърлят
отпадъците разделно...
Напомня се също, че в Нана стр. 3

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

В Тутракан и Главиница - първи
заседания на местните
парламенти за годината

ɧɚɫɬɪhhh

Ехо от празника Бабинден...

ɧɚɫɬɪhhh
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РЕГИОН

НОВИНИ
В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЩЕ ИМА
ЗДРАВЕН МЕДИАТОР ЗА РОМИТЕ
Здравен медиатор за ромите ще работи в община
Главиница. Това е единствената община в Силистренска
област, която има отпусната бройка за длъжността
чрез Националната мрежа на здравните медиатори.
Задачата на здравния медиатор е да бъде връзка между
малцинствените общности и здравните и социалните
служби. Основните цели в работата на медиатора
ще са да подобри провеждането на профилактични
програми сред ромското население, да осигури здравно
образование и да провежда активна социална работа
в общността. Ромите са около 5% от населението на
Силистренска област.
ВИНЕТКИТЕ ЗА 2014-та ИЗТИЧАТ
В КРАЯ НА СЕДМИЦАТА
Годишните винетки за 2014 година за всички видове
превозни средства са валидни до 31 януари, което означава, че те трябва да бъдат подменени най-късно до
края на тази седмица.Продажбата на винетни стикери
за 2015 година започна още на 15 декември през миналата година. Цените на годишните винетки за леки
автомобили се запазват на 67 лева, месечните остават
25 лева, а седмичните - 10 лева.
Дизайнът на винетните стикери тази година обаче
е променен, като са добавени нови защити срещу фалшифициране. Годишната винетка е с валидност от 1
януари 2015 година до 31 януари 2016 година.
Винетки в Силистренска област се предлагат в Областното пътно управление, клоновете на "Български
пощи", както и в някои търговски центрове и бензиностанции.
ПОСЛЕДНИ ДНИ ЗА ПРОМЯНА НА ВИДА
НА ОСИГУРЯВАНЕТО
До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да
променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП.
Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд "Пенсии" на Държавното обществено
осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват
и във фонд "Общо заболяване и майчинство". Те могат
да изберат да внасят осигурителните си вноски на
по-висок процент и да се ползват от всички осигурени
социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица). Другият вариант е
да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент
за инвалидност поради общо заболяване, за старост
и за смърт. В този случай обаче, напомнят от НАП,
самоосигуряващите се нямат право на обезщетения
в определени ситуации (например т. нар. "майчински"
при бременност и раждане).Видът на осигуряването
на самоосигуряващите се лица може да се променя за
всяка календарна година, ако е подадена декларация
по утвърден образец от изпълнителният директор на
НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари
на съответната година.
КРИМИНАЛЕ
Кражба от хранителен магазин в село Стефан Караджа е извършена в нощта срещу 22 януари. След
взломяване на прозорец неизвестно лице е отнело неустановено към момента количество стоки. На адреса е
извършен оглед и е образувано досъдебно производство.

Първи заседания на местните
парламенти за годината
Тутракан

С два нови проекта ще
кандидатства Община Тутракан, за което ще търси
съгласието на Общинския
съвет, чието заседание
е ще се проведе днес, 29
януари от 14:00 часа.
По Програмата за морско
дело и рибарство през новия
програмен период 2014-2020
г. Общината ще кандидатства с проект „Рибарско
пристанище „Трансмарина”
в гр. Тутракан", а по Оперативна програма „Региони
в растеж” - за реализиране
на проект „Яхтено Пристанище „Трансмарина” в гр.
Тутракан".
В предварителния дневен
ред на сесията са включени
още разглеждането и приемането на три годишни
програми - Програма за
развитие на читалищната
дейност в община Тутракан
за 2015 г., Общински план

Уважаеми Съграждани,

Във връзка с произтеклите прояви на вандализъм
в нощта на 23.01. срещу 24.01.2015 г. и в нощта на
25.01. срещу 26.01.2015 г., изразяващи се в преобърнати контейнери за битови отпадъци до жил. бл.
”Бреза” и по улиците “Силистра” и “Добри Чинтулов”
в град Тутракан, както и в откъртен пътен знак при
пресечката на улиците “Силистра” и “Добри Чинтулов” в града, Ви напомняме разпоредбите на чл. 14,
т. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет - Тутракан:
“Наказват се по реда на тази Наредба лицата,
които повреждат пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки, осветителните тела,
скулптурно-паркови и архитектурни елементи (пейки,
детски съоръжения, чешми и др.), пътните съоръжения и принадлежностите на уличната, пътната, и
алейната мрежа (пътни знаци, табели, указатели,
аварийно осветление, автоспирки, съдове за смет,
чакални и др.), ако деянието не съставлява престъпление. Нарушителите заплащат размера на сумата
на причинените вреди, които се установяват от
комисия, назначена от Общината.”
При неспазване на горецитираните нормативни
разпоредби ще се налагат административни наказания по вече упоменатата Наредба № 1 на Общински
съвет – Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

за младежта и Общински
план за действие на община
Тутракан за подкрепа на
интеграционните политики
2015-2020 г.
Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ще представи отчет за
дейността си през 2014 г.
Общинските скъветници
ще обсъдят още предложение за ползване на абонаментни карти на преференциални цени по утвърдените линии на градския
и общинския транспорт от
гражданите на възраст 65
и повече години, дакладна
записка за утвърждаване списък на общинските
жилища за 2015 г. и предложение за дофинансиране
на Клуба по водомоторен
спорт, спортен клуб по
борба „Истър” и шахматен
клуб „Трансмариска”.

Всички 15 докладни записки от предварителния
дневен ред са обсъдени по
време на заседанията на
трите постоянни комисии
към местния парламент,
проведени ден по рано.

Главиница

Отчет за състоянието
на общинската собственост и резултатите от
нейното управление за 2014
г., както и приемане на
годишна програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за настоящата 2015
г. ще бъдат разгледани на
предстоящата сесия на
Общински съвет-Главиница,
която е свикана от нейния
председател Сейфи Салим
на 29 януари от 14:00 часа.
В предварителния дневен ред са включени общо
десет докладни записки,
между които актуализиране на Годишния план за

действие по изпълнението
на Общинската стратегия
за развитие на социалните
услуги в Община Главиница
във връзка с промяна на
наименованието на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи без увреждания”, приемане на Наредба
за изменение и допълнение
на Наредба №16 за определяне размера на местните
данъци на територията на
община Главиница и няколко
разпоредителни сделки с
общински имоти.
Съветниците ще приемат и отчет за дейността
на Общински съвет-Главиница и постоянните му
комисии за периода 15 август-18 декември 2014 г.
Като ход от подготовката за сесията четирите
постоянни комисии заседаваха на 27 януари.
“ТГ”

Удължават срока за плащане на абонатите с две фактури за ток
рокът за плащане на втората фактура, издадена
от „Енерго-про“, ще бъде удължен с 15 дни – до
25 февруари. Това каза енергийният министър
Теменужка Петкова по време на извънреден брифинг по
повод информация за две фактури за електроенергия на
клиенти на дружеството. Министърът поясни, че са
засегнати около 67 хиляди потребители или общо около
5% от клиентите на „Енерго-про“. След запитване от
Министерството, от „Енерго-про“ са пояснили, че се
е наложило да се направят две фактури в рамките
на един отчетен период, за да се спази Наредбата
за отчитане на потребената електрическа енергия.

С

Тя регламентира отчетният период да не е повече
от 31 дни. Така част от абонатите са получили една
фактура за периода от 23 ноември до 21 декември
2014 г. и следваща за периода от 22 декември 2014 г.
до 12 януари 2015 г. Недоволството на гражданите е
от факта, че падежът и на двете фактури настъпва
на 10 февруари.
Проверка ще бъде направена на всеки от сигналите
получени, основно от клиенти на „Енерго-про", съобщиха от министерството. Планови проверки ще бъдат
направени и на останалите енергоразпределителни
дружества.

Подготовка за 70-годишнината от края на Втората световна война

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

29.01-4.02.2015 г.

Лидия ДИМИТРОВА,
Областен кординатор
бластното дружество в Силистра
на Федерацията за
приятелство с народите
на Русия и ОНД обсъди
своите намерения във
връзка със събитията в
национален план за 70ата година от края на
Втората световна война.
Някои от предложенията
са препоръчителни и за
общинските дружества
в Крайдунавска Добруджа.
За целта по места и на
читалищните библиотеки
ще бъдат предоставени
помощни информационни
материали, изготвени от
Федерацията по темата
„9 май. Ден на Победата“,
за да бъдат ползвани при
необходимост в организиране на събрания – общи
и клубни, за радиопредавания, училищни сбирки и
информационни сайтове.
В ход е подготовката

О

на традиционния областен фестивал на руската
песен и танц, който ще
премине под определеното за 2015 г. вариативно
мото „Хотят ли руские
войны” или „День победы”.
Фестивалът ще определи
участниците в националната проява със същото
съдържание. Третото
му издание бе факт през
2011 г. и тогава бе включено в програмата на Областния организационен
комитет за отбелязване
на 50- годишнината от
първия полет на човек в
Космоса, осъществен от
руския космонавт Юрий
Гагарин.
Добруджанските поети
Михаил Бъчваров-Бондар
от Силистра и Дафинка
Станева от Кайнарджа,
които са и членове на Съюза на руските писатели,
са сред препоръчаните
за участие в литературно-творческите срещи „На чаша руски чай”,
провеждането на които
имат традиции в Силистренския край от десетилетия насам. Тяхната
изява може да бъде съчетана с провеждането
на викторини и открити
уроци, както и на срещи
с малцината оживели ветерани от войната.
Предвижда се общинските дружества да проведат акции за почистване и освежаване на
паметниците на героите
от Втората световна
война в съответната

община, привличайки в
тях ученици и младежи.
Междувременно ще бъдат
реализирани ремонтите
на пирамидата в чест на
загиналите в Отечествената война жители на с.
Васил Левски в община
Алфатар и на паметника
на загиналите във Втората световна война
от с. Варненци, община
Тутракан, за които са
заделени 2 020 лева от
държавния бюджет. Както е известно, изпълнението на ремонтите е
възложено на Областна
администрация Силистра, а организатори са
съответните общински
администрации.
Ремонтите са част
от програмата на Министерският съвет на
Република България във
връзка с дейностите на
Национален инициативен
комитет за отбелязване
на 70 години от края на
Втората световна война начело с министъра
на отбраната Николай
Ненчев. В плана са предвидени различни събития
– ремонти на паметници на български войни,
включително в чужбина;
издаване на сборници;
провеждане на походи с
посещения на мемориали в съседни страни и
на ученически конкурс с
международно участие;
организиране на „кръгли
маси“ по различни теми;
създаване на дигитализирани проекти за войни-

те и специален сайт за
участието на България
във Втората световна
война, и др.
Програмата на силистренските дружества
към Федерацията включва също идеите: в общинските центрове, където
се намират средните
училища, но и в основните такива, да се стимулират учениците за
включване в международния ученически конкурс за
рисунки, песни, стихове,
есета, реферати и медийни презентации под мотото „Заедно в XXI век”
. От Руския кулртурноинформационен център в
София ще бъде изискана
документалната фотоизложба „Трагедията на
народите”, за да бъде
експонирана в читалищата в областта по специален график съчетана
по възможност с видео
покази на документални
и художествени филми,
отразяващи борбата на
народите против хитлерофашизма.
И накрая – в чест на
Деня на Победата, ще бъдат проведени концерти
с подходящи за целта изпълнения, ще има поднасяне на цветя и венци пред
паметниците, свързани с
Втората световна война.
Нека никога не забравяме жертвите, които
човечеството и в частност Европа понесоха в
човешки и в материален
план.

Проблемите на сигурността в областта
обсъдени на работна среща

роблеми на сигурността и опазването
на обществения ред
обсъдиха на съвместна среща директорът на ОДМВРСилистра Кристиян Петров,
областният управител Стоян Бонев и заместниците му
Янка Господинова и Младен
Минчев. Повишаването на
ефективността от реализирането на Националната
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програма „Сигурност” в
област Силистра бе акцент
сред обсъжданите теми, а
необходимостта от мултиплициране на добрите
практики от дейността
до момента обедини участниците в разговора. 110
пазачи сътрудничат при
пълно работно време за охраната на обществения ред
в общините и кметствата

в област Силистра.
Сериозен проблем пред
правоохранителните органи
и кметствата по места
са опазването на селскостопанската продукция и
посегателствата от сезонно обитаваните жилища в
селата, стана ясно на срещата. Отчетено беше, че
въвеждането на системи за
видеонаблюдение може да

бъде доб
добро решение за противодействие на проблема
и средство за постигане на
превантивен ефект, като
за реализирането му трябва
да се търси помощта и на
местния бизнес.
Възможността за привличане на доброволци при
опазването на реда и въвеждането на т.нар. гражданско наблюдение също
бяха обект на дискусия.
В заключение участниците в срещата се договориха за регулярни срещи
за оперативно решаване
на проблеми от различен
характер.
На финала областният
управител Стоян Бонев
награди тримата служители на ОДМВР-Силистра,
отличени с приза „Служител
на годината 2014” - началникът на сектор „Противодействие на криминалната
престъпност” в ОДМВРСилистра Пешо Петров,
старши разследващ полицай
Диана Илчева и младши полицейски инспектор Атанас
Атанасов.
С поздравителен адрес
и сувенир бе отличен и
директорът на ОДМВР-Силистра Кристиян Петров
за добрите резултати на
дирекцията през изминала“ТГ”
та година.

ɬɪɭɞɧɨɩɨɞɜɢɠɧɢ ɢ ɞɪ ɫɥɟɞ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹ
ɜɚɳ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɞɚɫɟɧɚɩɪɚɜɢ
ɢɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚ
ɋɥɟɞ ɬɨɜɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɬɚ ɧɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɫɟ ɪɚɡɩɟɱɚɬɜɚɬ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɨɬ ɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚ ɆȼɊ ɚ
ɧɚ ɦɹɫɬɨ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚ ɫɚɦɨ
ɩɪɨɜɟɪɤɚɧɚɫɴɞɴɪɠɚɳɢɬɟɫɟ
ɜɬɹɯɞɚɧɧɢɎɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚɧɟ
ɬɨɢɫɧɟɦɚɧɟɬɨɧɚɛɢɨɦɟɬɪɢɱ
ɧɢɬɟɞɚɧɧɢɫɬɚɜɚɫɩɨɦɨɳɬɚ
ɧɚ ɦɨɛɢɥɧɚɬɚ ɫɬɚɧɰɢɹ Ɍɚɤɚ
ɫɟ ɢɡɛɹɝɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚ
ɯɨɪɚɬɚ ɫɴɫ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɜ
ɩɪɢɞɜɢɠɜɚɧɟɬɨ ɞɚ ɩɨɫɟɳɚ
ɜɚɬ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɬɟ ɝɢɲɟɬɚ ɡɚ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɬɢɜɧɚɬɚɭɫɥɭɝɚ
ɈɬɝɈȾɆȼɊɋɢɥɢɫɬ
ɪɚ ɪɚɡɩɨɥɚɝɚ ɫ ɬɪɢ ɦɨɛɢɥɧɢ
ɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚ ɫɧɟɦɚɧɟ ɧɚ ɛɢɨ
ɦɟɬɪɢɱɧɢ ɞɚɧɧɢ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ȾɭɥɨɜɨɢɌɭɬɪɚɤɚɧɋɬɹɯɞɨ
ɦɨɦɟɧɬɚɫɚɨɛɫɥɭɠɟɧɢɛɥɢɡɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɜɧɟɪɚɜɧɨɫɬɨɣ
ɧɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
“ТГ”

Областна администрация
Силистра бе проведена
първата от поредицата
срещи с представители на многофамилни жилищни сгради от
област Силистра във връзка с
предстоящата възможност за безвъзмездно саниране със средства
от европейските фондове.
В област Силистра многофамилни жилищни сгради с поне 36
самостоятелни обекта с жилищно
предназначение, каквото е изискването, има в общините Силистра,
Тутракан и Дулово. В изискването
пише, че 67% от собствениците
трябва да декларират желание да
участват в програмата.
В срещата участваха областният
управител Стоян Бонев, зам.-областният управител Янка Господинова и директорът на дирекция
Тодор Динков. След направената
презентация на програмата от
страна на представителите на Областна администрация присъстващите имаха възможност да задават
въпроси, на които бе отговорено
навременно и компетентно.
Очаква се в края на м. януари т.г.
да стартира Национална програма
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Заедно с Министерство на финансите
и Българската банка за развитие
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
разработи Проект на пакет от документи, включващи методически
указания към общините и сдруженията на собствениците, както и
необходимите образци за кандидатстване по програмата. МРРБ
изготви специална брошура с найважните моменти от програмата.
Тя дава информация и отговори на
най-важните въпроси, отнасящи се
до нейното реализиране. Преди
всичко, че е 100% безвъзмездна
финансова помощ за въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в
допустимите сгради.
Потребителите се информират

кой и как може да кандидатства
по програмата и какви са стъпките, които трябва да се направят.
Поместена е и информация какви
са задълженията на общинските
администрации, какви мерки ще
се финансират и кое се счита за
недопустим разход по програмата.
До края на месец януари 2015 г.
Министерството на регионалното
развитие и благоустройството ще
публикува вече утвърдените методически указания към общините
и сдруженията на собствениците,
както и необходимите образци за
кандидатстване пред съответната
община.
В проекта за указания са описани задължителните стъпки, които
трябва да се извървят, по възможност в най-кратки срокове, за да
стане възможно включването в
програмата. Първо е провеждането
на събрания в жилищните блокове
за регистриране на сдружения с
нестопанска цел, обединяващи
собствениците на жилищата.
Възможно е едно сдружение да
обхваща няколко или всички входове в една жилищна кооперация.
Освен протокола за учредяването
му трябва да има протокол и за
избор на управителен съвет с
минимум трима души, тъй като с
него се осъществява регистрацията в съда.
Документацията за включване в
програмата се предоставя на съответната общинска администрация.
Областният управител като представител на държавата подписва
споразумението по образец между
сдружението на собствениците,
общината и Българската банка за
развитие.
Собствениците трябва да знаят,
че съответната общинска администрация наема лицензирани
фирми за енергийни одитори за
обследванията и последващите
предписания, както и избира
различните видове надзор при
изпълнение на проектите. “ТГ”

Лидерът на ДСБ Радан Кънев
с визита в Силистра

редседателят на партия "Демократи за
силна България" Радан
Кънев се срещна с членове
и симпатизанти в Силистра на 24 януари.
Като депутат от Реформаторския блок Радан
Кънев отговаря за област
Силистра и бе гост на
организацията заедно с
Любомир Роев от Варна,
чиито ангажименти са за
Североизточна България.
На работната среща
Радан Кънев представи на-
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меренията за разширяване
на контактите и сътрудничеството между партиите
в Реформаторския блок,
организационна дейност
в ДСБ, както и предстоящите местни избори през
есента.
Най-вероятно през лятото ще има конгрес на всички партии от Реформаторския блок, когато ще бъде
създадено обединението в
неговите рамки, като всяка
структура запазва своята
“ТГ”
самостоятелност.

Плюс/Минус

На съда всичко е ясно.
Мобилната станция за биометрични Среща за безвъзмездното саниране Да влезе убитият...
данни помага на граждани в на многофамилни жилищни сгради
неравностойно положение В
от стр. 1

ɦɨɛɢɥɧɚɬɚ ɫɬɚɧɰɢɹ ɡɚ
ɫɧɟɦɚɧɟɧɚɛɢɨɦɟɬɪɢɱ
ɧɢ ɞɚɧɧɢ ɟɤɢɩ ɧɚ ɝɪɭ
ɩɚ ÄȻɴɥɝɚɪɫɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ
ɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬ´ ɩɪɢɟ ɧɚ ɦɹɫɬɨ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɬɚ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɧɨɜɢ ɥɢɱɧɢ ɤɚɪɬɢ ɧɚ ɬɪɢɦɚ
ɜɴɡɪɚɫɬɧɢɢɬɪɭɞɧɨɩɨɞɜɢɠɧɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɨɛɢɬɚɬɟɥɢɧɚȾɨɦɚ
ɡɚ ɫɬɚɪɢ ɯɨɪɚ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɀɢɬɟɥ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ⱥɥɮɚɬɚɪ
ɫɴɫ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɞɜɢɠ
ɜɚɧɟɬɨ ɫɴɳɨ ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɨɫɟ
ɬɟɧ ɜ ɞɨɦɚ ɦɭ ɨɬ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ
ɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɧɨɬɨ ɡɜɟɧɨ ɡɚ ɞɚ
ɩɨɞɦɟɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɫɢɡɚɫɚ
ɦɨɥɢɱɧɨɫɬ ɋɥɟɞ  ɪɚɛɨɬɧɢ
ɞɧɢɭɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɢɨɬɯɨɪɚɬɚ
ɜ ɧɟɪɚɜɧɨɫɬɨɣɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɥɢɰɚ ɳɟ ɩɨɥɭɱɚɬ ɝɨɬɨɜɢɬɟ
ɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜ ɩɚɫɩɨɪɬɧɚɬɚ
ɫɥɭɠɛɚ
Ⱦɚ ɫɟ ɜɴɡɩɨɥɡɜɚɬ ɨɬ ɭɫɥɭ
ɝɚɬɚ ɢɦɚɬ ɩɪɚɜɨ ɫɚɦɨ ɯɨɪɚ
ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɜɴɜ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɩɨɫɟɬɹɬ ɧɚ
ɦɹɫɬɨɡɜɟɧɚɬɚɧɚÄȻɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬ´
± ɥɟɠɚɳɨɛɨɥɧɢ ɢɧɜɚɥɢɞɢ
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редба №1 има и друга част,
наказателна, в левове.
Многократните призиви-молби са най-общо в
една посока - да спазваме
някакъв що-годе ред, даже
и да се нарича екологична
култура...
Да те питам, читателю,
имаме ли я тази култура,
екологичната, не си струва
- отговорът е ясен - нямаме
я. Силни сме на думи, на
софра, на клавиатура, но
битието ни показва що за
стока сме. Примери колкото щеш - от споменатите
по-горе до "Мафия"-та на
крепостната стена.
Тогава? Тогава да влезе
контролът! В общинската
администрация има назначени еколози, а сигурно и
други лица с правомощия
по темата. На тях точно
това им е работата - да
контролират и ДА ГЛОБЯВАТ! Няма да открия топла-

та вода, ако кажа за сетен
път, че българинът трябва
да бъде респектиран, за да
има ред и дисциплина, т.е
да му се бръкне в джоба.
Респект, не страх!
Точно преди година, пак в
тази рубрика, писах за необходимостта от засилен
контрол от общинските
еколози. Засега резултатът е като в оня виц: "На
съда всичко е ясно.
Да
влезе убития..."

Земеделските стопани ще могат сами да
изчисляват зелените си директни плащания
емеделските производители ще могат да ползват
специално разработен калкулатор за зелените плащания,
които ще бъдат прилагани в кампания 2015 – Директни плащания.
Всеки ще може да има достъп
до калкулатора от официалната
интернет страница на Държавен
фонд „Земеделие” и сам ще изчислява субсидията, която ще получи,
информират от пресслужбата
на Фонда. Системата обработва
въведената информация и дава
веднага резултат от проверката. За
улеснение на стопаните е приложена и инструкция за работа с него.
Калкулатора за Зелени плаща-

З

ния можете да намерите на http://
iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=100:21
Една от целите на Общата селскостопанска политика (2014-2020
г.) е подобряването на екологичните параметри на земеделските
земи чрез въвеждането на задължителен компонент „екологизиране“ на директните плащания.
Поддържането на екологичния
баланс у нас ще се извършва чрез
прилагането на т. нар. „зелени
директни плащания“.
Бюджетът за тазгодишната
кампания, определен за зелени
плащания, е в размер на 30% от
тавана за директните плащания
или близо 464 млн. лева. “ТГ”
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Доротея БАЛЬОВСКА, Директор на ОЦИД-Тутракан:

Очаква ни емоционална и
натоварена година!
от стр. 1
на които наблюдаваме не само на
наша сцена. Талантът на тутраканските деца събира през годините
аплодисментите и наградите от
различни национални и международни конкурси.
Самият Център е домакин на
пленери, организатор на концерти,
изложби и културни прояви и на
нещо, за което получава най-много адмирации - Международния
конкурс за изпълнители "Речни
ноти". Времето наистина лети тази година е юбилейното 15-то
издание на утвърдилия се вече
фестивал.
За да се стигне до "Речни ноти"
със сигурност трябва да има
основа. В Тутракан тя носи името
Доротея Бальовска. Русенката Доротея живее повече от 30 години в
крайдунавския град и винаги се е
занимавала с обучението на деца.
От "Слънчева усмивка" май тръгна
всичко - преди 25 години! И се
заредиха още "Усмивчица", "Вива
Тийнс", "Вива", дуетът Антония
Калдарева и Мартин Александров,
и още, и още...
През тази година, надявам се
никой не се съмнява, че разнообразието в дейностите на ОЦИД
ще е на ниво. Предстоят и различни конкурси, в които възпитаниците на Центъра ще участват. За
всичко това разказва директорът
на ОЦИД Доротея БАЛЬОВСКА:
- 2015 година за Общинския
център ще е много емоционална
и натоварена. Очакват ни много
конкурси, много концерти, изключително нови проекти, много
дейности, които до сега не са
имали отговорно място на нашите сцени, ще се появят. Това
е Младежкият театрален състав
"Суматоха" - те направиха своите
малки изяви, много добре вървят
нещата, а сега се подготвят с цял
спектакъл от различни произведения на Елин Пелин. Ще покажат

наученото, може би, преди края на
творческата година и ще участват
в Националния театрален ученически конкурс "Климент Михайлов"
в гр. Русе, Това е изключително
авторитетен конкурс, който продължава цяла седмица и в него
участват състави от цяла България.
Театралният състав се ръководи от
Христо Христов, актьор от ДТ "Сава
Доброплодни" - Силистра.
Другото участие, което ще отбележа, е на Танцово студио
"Magic" - в Международен конкурс
за съвременни танци "Танцуваща
Река" в гр. Русе. През годините сме
имали много балетни формации.
Не мога да не спомена първата,
където аз бях много сърцато
включена в нейната организация Балетното студио на Недко Недев.
Той правеше страхотни спектакли!
Замина и вече е хореограф в Бургаската опера. Много талантлив
човек, изпуснахме го, но е така
с малкия град. През годините са
минавали различни хореографи,
къде успешни, къде неуспешни.
Заради един или заради друг
много от формациите са се разпадали, защото е трудно да се
работи с деца.
Сега за втора година работим
с хореографката от Силистра Адрияна Мунджиева, от която
съм изключително доволна. Тя е
младо момиче, ръководител на
балет "Аксел" в Силистра, много
трудолюбива и доста харесвана
от децата. Формацията е още камерна, сега започваме формация
от съвсем мънички, 7-8-годишни.
Танцовото изкуство е много сложно нещо, но те ще се подготвят
и ще участват в международния
конкурс в Русе.Получили сме покана от българите в Унгария за два
концерта - единият в Будапеща, а
другия - за българите във Виена.
Това ще се случи през през априлската ваканция. Българка, която ни
е гледала някъде, най-вероятно в
Русе, е решила, че нашите деца за

достойни, за да могат да покажат
едно изкуство в Унгария. Това е
чест за нас, така че сега определяме точно кой ще отиде, може би
по-големи момичета с репертоар,
който е концертен.
Най-близкото ни участие е
още тази седмица - заминаваме
за национален конкурс в София
- "Път към славата". Ще участват
големият квинтет и Мартина Браткова като индивидуален участник.
Надявам се нашето участие да
бъде забелязано, въпреки че от
ден на ден конкуренцията става
по-голяма, а на нас ни е много
трудно да намерим средства да
тръгнем много хора надалеко.
Другото ни участие е през
м.март, когато вече най-малките
от "Усмивчица" и "Слънчева усмивка", ще участват в конкурса
"Орфеева дарба", който е един
национален форум от много години. Журито на конкурса са
професори, преподаватели, вокални педагози от академиите в
Пловдив и София, което за нас
е много добре. Пък и мисля, че
"Слънчева усмивка" и "Усмивчица"
са абсолютно готови за участие в
такъв конкурс. Те са изключително
музикални и атрактивни. Там ще
имаме и индивидуални участници,
но още не сме решили кои ще бъдат, подготвяме се усърдно.
Предстоящите дейности около
25-годишнината на "Слънчева
усмивка" са много големи. Още не
сме започнали да работим върху
новите песни, върху албума. Очакваме да ги получим и започнем да
разучаваме и до края на годината
албумът да е факт, задължително.
Ще направим няколко промоции
и представяне на песните, на
композиторите. Планираме всичко
това да се случи или преди или на
самите "Речни ноти". "Речни ноти"
тази година е с 15-то издание и
съвсем отговорно от сега се подготвяме. Дай Боже, всичко да бъде
както трябва и да има достатъчно

средства. Мисля, че е доста натоварена годината, дано не ни мине
котка път и да можем всичко да
реализираме.
- Какви групи и школи има в
ОЦИД?
- Вокалните групи са три формации - "Усмивчица", "Слънчева
Усмивка" и "Вива Тийнс", които
вече наричаме "Вива". Школата за
изобразително изкуство, рок група
"Непукист", Школа по класическа
китара, Танцово студио "Magic",
Младежки театрален състав "Суматоха", Детско театрално студио
"Браво" - те подготвят "Шарено
котле". Тази година още не сме решили каква ще е темата - реализира се съвместно с РИО-Силистра.
В ОЦИД има фитнес за деца и
възрастни, вкл. за деца с наднормено тегло. Специални тренировки
се правят, треньорът Валентин
Симеонов има желание да помогне
на всеки. Мажоретен състав продължава работа, даже правим една
по-малка формация от съвсем
мънички момиченца.
Школи по английски във всички
детски градини и 1-ви клас също
реализираме. Повече от 100 деца
се занимават с английски език.
Друмка Владева е невероятен
педагог и преподавател, изключително съм доволна от това, което
тя прави. Да не говорим, че всички
родители са доволни, че наистина
децата им научават езика. Имаме

английска група и в Нова Черна,
там има много амбициозни деца от
детската градина, плащат таксите
много редовно. Таксата е 10 лв.
на месец.
Градски духов оркестър, Група
за автентичен турски фолклор
"Сакин Туна" също работят при нас.
Тази година, тъй като сме
изключително щастливи, че в
"Чудесата на България" чудото
"Трансмариска" е първо, заедно
с Историческия музей решихме
конкурса "Родна земя", който беше
за изпълнител на песен, да го направим Национален исторически
конкурс за големи ученици от 8 до
11 клас, както и за мънички. В края
на месеца ще излезе регламентът.
и ще направим предварителна
селекция, не само аз, разбира се,
аз съм само организатор. Петър
Бойчев ще посочи хората, които

трябва да влязат в журито и ще
изберем 10 от най-добрите екипи
от цялата страна. Конкурсът освен
за песен, ще бъде за презентация
и есе. Голямата награда ще бъде
връчена за такъв проект, който да
отразява хубостите на Тутракан така ще може да запознаем повече
хора от страната с града ни. Наградите ще бъдат статуетки, но и
парични награди ще има. Голямата
награда ще бъде нещо като Grand
Prix, ще дадем и една награда
за научен ръководител. Трябва
нещо да направим, за да чуят, да
разберат хората и да дойдат до
Тутракан специално да разгледат
историческите обекти, които не са
малко. Вдъхнових се от идеята на
фондация "Ценности", която прави
естествено далеч по-глобални
неща, но ние сме правили преди
години подобни в друга област."

На Бабинден

На гости в Дома за стари хора

На празника Бабинден в с. Сокол

Дончо ДОНЧЕВ, Секретар
на НЧ "Освобождение-1940 г.",
с. Сокол, община Главиница
абинден е български
празник, отбелязван на 8
януари (или на 21 януари
по стар стил) в чест на бабата-

Б

акушерка в селото. В деня на
празника се отдава почит на хората, допринесли за развитието
на родилната помощ в България.
Този празник е на почит и уважение в китното добруджанско село
Сокол. И тази година неговите
жителки, които истински милеят
за своето село отбелязаха подобаващо празника.
Празникът беше организиран
и проведен от местното ръководство съвместно с читалището и
пенсионерския клуб. Под звуците
на прекрасни добруджански мелодии от кръшни хора и ръченици,
празникът започна с обичайното
гостуване на „бабата-акушерка”
при кмета на селото - Иванка Дончева, после продължи при служителите на ЗК „Земя” и ЗК „Сокол
- 92”. Последното гостуване на
бабата завърши с посещението

и в Здравния участък, където тя
поднесе своите поздравления към
здравните специалисти на селото
и ги покани заедно под звуците на
музиката да се придвижат до организираното местно празненство.
Навсякъде „бабата-акушерка”,
беше посрещната с много радост
и въодушевление. В знак на благодарност тя получи много подаръци
по време на гостуванията си, вкл.

Колева – читалищен библиотекар.
След това беше дадена думата на
кмета на селото Иванка Дончева и
на д-р Венера Кацарска. От името
на присъстващите и в знак на
благодарност, всички медицински служители получиха скромни подаръци и празничен обяд.
Специални поздрави и скромни
подаръци получиха и най-скоро
зарадваните баби с внучета, как-

и от случайно преминаващите
пътници през селото. Празникът
се принесе в Клуба на самодееца.
Празничната зала беше препълнена с жени, които излъчваха
настроение, а това предвещаваше – прекрасни преживявания. С
подобаващи слова за празника,
тържеството беше открито от
Николина Владимирова – председател на читалището и Николина

то и техните майки. Последваха
наздравици и вкусен обяд, весела
част с прекрасна музика, много
хумор, изява на певчески и музикални таланти, викторина, томбола и още много щури и забавни
скечове. А рубриката „Микрофона
е ваш”, съпътстваше празника,
през цялото време. Празникът
продължи до края на деня.

Димитрина БАРБУЧАНОВА,
Директор на ДСХ
абинден е един от големите народни женски
празници, посветен на
"бабите" - жените, които помагат
при раждането на младите булки
и невести. Обредността през този
ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит
и уважение към възрастните жени,
които са "бабували" на родилките, a
в днешно време на гинеколозите и
акушерките/мед.сестрите.
Всяка година този ден се празнува и в Дом за стари хора-Тутракан. Този път фолклорна група от
читалището в с. Варненци начело
със секретаря на читалището Олга
Атанасова и кметския наместник
Снежана Михайлова посетиха
възрастните хора за да им честитят

Б

празника.
Беше извършено обредно поливане ръцете на бабата-акушерка - медединската сестра Кина
Йорданова. От екипа на гостите
беше и д-р МанаСТЪРЖИева от
ул."Последна надежда", която
прегледа и написа рецепти на
всички, които имаха здравословни
оплаквания и обърна специално
внимание на присъстващите мъже,
като не пропусна да ги попита имат
ли оплаквания и нужда от преглед
на простата.
Празника премина с весели
песни, танци, шеги и много настроение.
Екипа и потребителите от Дом
за стари хора-Тутракан сърдечно благодариха на групата от с.
Варненци, които ни уважиха и
доставиха много радост на всички!
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НЧ "Васил Йорданов - 1942 г.", с. Нова Черна:

Когато делата са по-силни от думите...
Стоянка ПАВЛОВА,
с. Нова Черна
италището в Нова Черна е
мястото, където всеки може
да потърси себе си. И да се
преоткрие.
Сред тишината на книгите – и да
се докосне до образите им.
Сред мелодиите на старинните
черненски песни, обичаи и носии – и
душата му да прелива от чувства –
радостни и тъжни, въодушевяващи
и вдъхновяващи.
Да усети атмосферата на духовното – като в храм, чийто праг можеш
да пристъпиш само с наведена глава,
в знак на уважение и преклонение
пред съхраненото богатство на
дедите ни. Храм, който е кодирал
връзката ни с миналото и бъдещето. В който идваме да се заредим
с положителна енергия. Защото
в трудното си ежедневие всички
имаме нужда от нея.
Както и от усмивката на библиотекарката - Радка Иванова. Когато
говорим за работата на читалището

Млади таланти
Любомира

Ч

и на библиотеката, тя изтъква колко
много разчита на самодейците, на
децата в селото, на възрастните
хора. И нито дума за себе си. Усмихвам се. Защото знам, че тя е
двигателят на всички мероприятия.
Където и да отидат каквото и да организират, тя се чувства ангажирана
да се погрижи за сценарий, носии,
превоз, комуникации, списъци,
връзка с всеки един поотделно, така
че той да знае мястото и ролята си
във всеки един момент. Подготовка
до късно вечер, докато всичко се
отработи перфектно. (За сметка на
личната си почивка и времето, което
може да отдели на семейството си.)
Попитах я за мероприятията
през 2014 год. Започна да разказва накратко. Но те бяха толкова
много, че думата „накратко“ не е
уместна. Записах някои. Ето ги. За
да разберем всички как се работи
в някои институции, когато самият
работник е институция. Или поне на
висотата й.

БОЙЧЕВА
гр. Тутракан

Малката Мария
и зимата
Зимата дойде с белия си сняг
и затрупа всичко пак.
Усмивки като дъжд валяха
и децата цяла зима си играха.

Габрово; Конкурс за мартеници в
Регионална библиотека – Габрово;
Конкурс за презентация „Краезнание“ – Тутракан; „Трети март – дата
славна“ – рецитал; „От сръчните ръце
на Новочерненката“ – изложба на
плетива за осми март.
Представяне на книгата за участието на новочерненци във войните
„Сред снежната пустош“ на Стоянка
Павлова.
4. Лято в библиотеката – работа с децата през ваканцията: „С
книга под ореха“, "Моят домашен
любимец“; „Да помогна на моята
книжка“;Подготовка и изготвяне на
презентация; Прожекции на детски
филми.
5. Работа с информационно-комуникационни технологии: Обучение на
възрастни потребители с новите технологии (компютри); "Направи зелена твоята библиотека “ – съвместно
мероприятие с детската градина по
национална програма.
6. Проекти за 2014 г.: „Детски
кът на библиотеката" – на стойност
4108 лв.; „Различни, но заедно край

1. Учебно-образователни мероприятия: Часове по български език
и литература в библиотеката; С
творчеството на местни и общински
писатели; Речници и енциклопедии в
работата на учениците; Урок по родолюбие; Трябваш ни и днес, Апостоле.
2. Участия в национално четене:
„Аз съм българче“, „Деца четат в
ефир“, „ Маратон на четенето“,

И след забавата голяма
малката Мария се прибрала,
пред топлата камина заспала
и цяла нощ си мечтала.
Имаше си и кученце тя
и с него заспа.
Тя заедно с нейните мечти
сигурно ще полети.

„Национална библиотечна седмица“.
За всички участия са получени
грамоти.
3. Награди на библиотеката: Фестивал на сурвакниците в АЕК „ Етъра“
– Габрово; „Желаният Дунав“ - Международен конкурс за изплетено
килимче в Междудунавски фестивал, гр. Улм, Германия; Национален
конкурс за мартеници в АЕК "Етъра“,
Дунав" – 25 865 лв., финансиран от
Европейския фонд за рибарство.
(За закупуване на народни носии на
съставите в читалището)
7. Мероприятия, в които е участвало читалището:
- Общински: Винария, Цветница,
Великденски базар, Празник на
кайсията, Празник на етносите – в с.
Цар Самуил, Никулден – кулинарна
изложба, Коледен благотворителен
базар.
- Регионални: Празник на хляба и
житото - гр. Алфатар
- Национални фестивали и конкурси, от които съставите се връщат
винаги с грамоти, плакети или
парични награди: „Топчето пукна“
– Клисура; „Еньовден “ – АЕК Етъра,
Габрово; „Авлига пее“ – Обединение, Великотърновско; „Пирин

пее“ – Международен фестивал в
Разлог; Фестивал на коледарските
групи – Ямбол.
8. Участия в медии: Участие
в предаването „По нашенски“ в
Българското национално радио, с
водеща Юлия Цанкова. Читалищните ръководители и самодейците
са признателни на Анелия и Виктор
Кулеви, за това, че приеха да помогнат на фолклорна група „Новочерненки“ за доброто им представяне
в радиото.
9. Местни мероприятия: Новогодишен празник; Бабин ден, Трифон
Зарезан, Баба Марта, Трети март,
Заговезни с „Уралия, братолия“,
Лазаруване, Номинация за 24 май,
Втори юни – Ден на падналите за
свобода; Еньовден, Дни на моето
село, Празник на самодееца, Фестивал с международно участие

„Мамалига“; 1-ви ноември – Ден на
народните будители; Връчване на
ежегодната награда на читалището
„Златен делфин“ за заслуги към
запазване на културното и фолклорно наследство на Йорданка
Акпунарлиева.
А те, самодейците и читалищните
работници, винаги търсят форми
за разнообразяване живота на новочерненци.
И всичко това, своевременно публикувано със снимки в социалните
мрежи, в печата, така че тези, които
са извън пределите на селото, да
видят и се запознаят със случващото
се в него.
А спонсори за участията са самите
самодейци и читалището.
Няма нужда от коментар. Делата
говорят повече и са по-силни от
думите.
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Тринадесет пожара с един загинал
и един пострадал от началото на
отоплителния сезон в Силистренско
Специалистите припомнят основните правила за безопасна
експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди
ринадесет пожара са
регистрирани за периода от 01.10.2014 г. до
26.01.2015 г. в Силистренска област, пряко свързани
с отоплителния сезон, информират от ОД на МВР.
Всички произшествия са
станали в жилищни сгради - къщи и апартаменти,
след нарушения на противопожарните изисквания
за работа с отоплителни
и нагревателни уреди.
Голяма част от пожарите са в коминни тела,
вследствие самозапалване
на сажди и са погасени от
противопожарните екипи,
преди да доведат до материални загуби.
От началото на отоплителния сезон обаче в село
Поройно загина 80-годишен
мъж, а в кв. „Деленки” 76-годишна жена пострада, като
и двата случая до произ-

Т

шествията се е стигнало
след небрежна работа с
печки на твърдо гориво.
За да се избегнат излишни рискове, специалисти от
РД „Пожарна безопасност
и защита на населението” - Силистра припомнят
на гражданите основните
противопожарни правила,
които трябва да спазват
през отоплителния сезон:
За отопление използвайте само стандартни и
напълно изправни отоплителни печки на твърдо гориво. Под тях задължително
поставяйте негорими подложки и ги разполагайте далеч от горими конструкции
и материали. Абсолютно е
недопустимо разпалването
им с леснозапалими течности, тъй като това може
да доведе до експлозия и
пожар.
Димоотводните тръби /

Здраве
В Силистренско все още няма ГРИП
яма типични характеристики, които да ни дадат
основание да обсъждаме наличието на ГРИП, съобщи д-р Теодора Начева, директор на Регионалната
здравна инспекция в Силистра. 195 на 10 000 души е
заболеваемостта от остри респираторни инфекции.
Има повишение спрямо миналата седмица, когато бройката бе 160/10 000, но все още стойностите са далеч
от нивата, когато може да се говори за „епидемично
разпространение”.
Ежедневно се наблюдават практиките на личните
лекари в областта, но на този етап няма пациенти с
типична картина на грип или гриподобна. Няма и съобщения за повишена заболеваемост в детски и ученически
колективи, където границата е 30 % от общия брой.

Н

Епидемичен взрив на хепатит „А” в Дуловско
Нови три случая са регистрирани през
последната седмица в общината
Тринадесет са регистрираните случаи в община
Дулово с диагноза остър вирусен хепатит А. Заболяването е известно и като болестта на мръсните ръце.
Заболелите са на възраст от 2 до 14 години, като са
регистрирани случаи в две дуловски училища - в СОУ
„В Левски” в града и в училището в село Черник.
На учениците, чиито родители са дали съгласие в
училището в село Черник е започната профилактика
с гамаглобулин. В училищата и детските заведения
РЗИ Силистра е разпоредила мерки за дезинфекция
и предприемането на противоепидемични мерки във
връзка с осигуряването на подходяща среда в това
число и в заведенията, където се предлага и храна
на учениците.
Това е третият епидемичен взрив от остър вирусен хепатит тип А в Силистренска област. Първият
случай е в няколко села на Кайнарджанската община, а
вторият - в с.Богданци, Главинишка община. Отделни
случаи са установени и в други селища.

Няма данни за птичи грип в областта
Няма данни за наличие на птичи грип в Силистренско
или за отклонение в поведението на домашни и диви
птици, съобщи директорът на Областна дирекция „Безопасност за храните“ д-р Себахатин Халид. Той уточни,
че на този етап не са наложени и специални превантивни
мерки и проверки, тъй като случаят в Бургас е единичен.
Масовите проверки предстоят от средата на месец
февруари, когато се завръщат пеликаните в гнездилищата си в резервата” Сребърна”.
Припомняме, че умрял пеликан от птичи вирус мобилизира властите в страната. От земеделското министерство и Българската агенция по безопасност на храните
потвърдиха за случая, който е регистриран в Бургас. От
МЗХ отбелязаха, че в ситуацията няма пряка опасност
за населението, предприети са всички мерки за нейното
овладяване.

кюнци/ трябва да са стандартни, добре укрепени и
здрави. Включването им в
комините вертикално през
подовите конструкции е
недопустимо. Не се разрешава и преминаването им
през прозорци.
Комините на сградите
трябва да се изграждат от
негорими материали и да се
измазват външно и вътрешно без наличие на пукнатини и паднала мазилка в
таванската им част. Недопустимо е вграждането
на дървени греди и горими
конструктивни елементи в
телата на комините.
Не оставяйте без наблюдение работещите електрически отоплителни и
нагревателни уреди.
Инсталациите, в които
има включени електродомакински и отоплителни
уреди, трябва да са изправ-

ни и да не се претоварват.
Недопустимо е подсилването на електрическите
предпазители, тъй като се
нарушава тяхната защитна
функция.
Определени опасности
крие и използването на бутилки с газ пропан-бутан
за отопление и за битови
нужди. Недопустимо е те
да се съхраняват пълни в
подземни помещения, тъй
като газта е по-тежка от
въздуха и при теч се наслагва по пода на помещението.
Около тях не трябва да
има съоръжения, излъчващи топлина. Необходимо
е редовно да се проверява
изправността на редуцирвентила на бутилката,
тръбопроводите и термоклапана на домакинския
или отоплителния уред, тъй
като при повреда най–често от тях изтича газ.

Започна изплащането на
втория транш от парите за
животновъдите
ържавен фонд "Земеделие" започва изплащането
на средствата по Схемата за единно плащане на площ.
Парите се определят на хектар
използвана земя и не е обвързано
с количество произведена продукция. Допустими за подпомагане са
обработваемата земя, постоянно
затревените площи – пасища и
ливади, трайните насаждения и
семейни градини.Право на подпомагане по тази схема имат
земеделски стопани, които са регистрирани в Интегрираната система
за администриране и контрол.Ако
при някоя от площите, заявени за
подпомагане, се получи застъпвания, т.е. заявени са повече от един
фермер, пари ще се плащат само за
тези площи, които не са застъпени,
а остатъкът от субсидията ще бъде
преведен по-късно, след проверка
и установяване кой има право да
ползва съответната земя. "Сумата е
близо 950 млн. лв. за около 95 хил.
кандидати по Схемата за единно
плащане на площ. След предаване
на окончателния слой за площи
в добро земеделско състояние от

Д

Министерството на земеделието и
храните ще има преизчисление на
схемата и след това тази сума ще
бъде доплатена, като това се предвижда да се случи в края на март",
казва зам.-директорът на Държавен фонд "Земеделие" Живко
Живков.Фермерите ще получат по
около 270 лв. на хектар (27 лв. на
декар), което е по-малко спрямо
миналата година, каза Живков и
добави, че към тази сума в края на
март се очаква допълнително плащане. Той посочи, че се наблюдава
намаляване на застъпените площи.
По думите му в рамките на днешния
ден сумите ще бъдат по сметките
на земеделските производители.
Живков съобщи, че от днес започва
изплащането на втория транш от
парите за животновъдите. Това ще
се случи днес и утре, като сумата е
около 35 млн. лв.В края на 2014-а
година предварителните разчети
за загуба от 120 млн. евро по
ПРСР бяха редуцирани до 51 млн.,
информира Живков. По думите
му за 2015-а година трябва да се
платят 400 млн. евро.
“ТГ”

Проверяваме онлайн вноските
си за втора пенсия
секи гражданин с персонален идентификационен
код (ПИК) на НАП може да
провери вноските, които Агенцията е превела към универсален
или професионален фонд за
допълнително задължително
пенсионно осигуряване (вноските
за втора пенсия). Справката се
извършва онлайн и е безплатна.
Издаването на ПИК също е безплатно, кодът е валиден безсрочно и освен за различни видове
справки, служи и за подаване на
данъчни декларации.
В момента с ПИК гражданите
могат да проверяват в интернет
върху каква сума работодателите внасят осигурителните им
вноски, да получат информация
за пенсионния фонд, в който

В

се осигуряват, както и да проследят какъв трудов договор е
декларирал пред НАП техният
работодател. Чрез ПИК клиентите
на приходната агенция могат да
поискат и издаването на документ, като например удостоверение за липса на задължения, да
проверят какви са задълженията
им към бюджета, както и какви
плащания са направили.
До момента в цялата страна
са издадени близо 200 000
персонални кодове на граждани,
като всеки ден средно 500 души
получават своя код.
Клиентите на НАП могат да
получат безплатно своя ПИК в
офиса на агенцията по постоянен адрес или по регистрация за
“ТГ”
фирмите.

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

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен
достъп до заявлението за издаване на комплексно
разрешително на „АА ФАРМА“ ЕООД, с. Шуменци, общ.
Тутракан, за експлоатация на Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери, изпълняваща
дейност, съгласно т. 6.6, буква а) от Приложение № 4
към ЗООС – „Интензивно отглеждане на птици с над
40 000 места за птици“.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 28.01.2015
г. до 28.02.2015 г. в:
Сградата на община Тутракан, 7600 гр. Тутракан,
ул. „Трансмариска“ № 31, от 08:00 до 12:00 и от 13:00
до 17:00 часа.
Публичния информационен център в Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар
Борис III” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00
до 17:30 часа.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и
възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по „КПКЗ”, ИАОС, тел.: 2/940-64-26;
Веселин Ташев – главен експерт, дирекция „ИРООС“
в община Тутракан, тел.: 0879 835 815, 0866 60621
вътрешен 225.

29 април - 3 май 2015 г.
Екскурзия с автобус - 5 дни/3 нощувки

Венеция - Падуа - Верона
Програма
1-ви ден: Отпътуване в 20:00 ч. от Тутракан към Любляна,
Словения
2-ри ден: Пристигане в Любляна. Настаняване в хотел. Пешеходна разходка - крайбрежната алея на р. Любляница, централния
площад с францисканската църква "Благовещение". Свободно
време. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. Отпътуване за Венеция – пътуване с корабче от Пунта Сабиони до Венеция. Туристическа програма:
площад "Сан Марко", едноименната базилика, Камбанарията, Дворецът на дожите; Мостът на въздишките. Разходка
до моста "Риалто" . По желание посещение на “Двореца на
Дожите". Свободно време. Отпътуване за хотела. Нощувка.
4-ти ден: Закуска. Отпътуване за Падуа. Пешеходна разходка в
центъра на Падуа: базиликата "Сан Антонио", площад Прато дела
Вале – един от най-големите площади в Европа. Отпътуване за
Верона - градът на Ромео и Жулиета.
Туристическа програма: Арена Ди Верона - Амфитеатър създаден през I век от н. е., на него са се водели гладиаторски борби и
рицарски турнири, в днешни времена - една от големите оперни
сцени. Къщата на Жулиета. Свободно време. Връщане в хотела.
Нощувка.
5-ти ден: Ранна закуска и отпътуване за България – едната
почивка ще бъде в Загреб – столицата на Хърватия .
ЦЕНА: 445 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 2/3* в района на Венеция
- 1 нощувка със закуска в хотел 3* в Любляна
- city tax - задължителна такса във всеки хотел в Италия – 4
лева /2 евро/турист/ден
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената не включва:
Корабче от Пунта Сабиони до Венеция (отиване и връщане) – 20
евро Входни такси за музеите: Комбиниран билет за Двореца на
дожите, Музея Корер, Археологическия музей и Сансовиновата
библиотека във Венеция: 16 евро възрастен, 8 евро младежи до
25 години; Базиликата Сан Марко – основен наос – безплатно,
Златният олтар – 2.00 евро; Камбанарията на Базиликата Сан
Марко: 8 евро; Арена ди Верона - 6 евро; Къщата на Жулиета - 6
евро; Разходка с лодка по Канале Гранде: 14 евро
Туроператорът си запазва правото за промяна в
последователността на програмата.
t©ÁÊ½ÑÊÀÄÈÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄ
Лична карта или международен паспорт; за деца до 18 г. нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те
родител/и – оригинал и копие, копие от акта за раждане, копие
от страницата със снимката в паспорта.
За записване:
Анастасия Якова - 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
Галерия Венеция: www.salvinia.eu | facebook.com/salvinia.eu
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СМЯХ
Мъж се прибира от работа и с усмивка заявява:
- Уволниха ме!
- И това е повод за радост?!
- Останалите ги арестуваха.
Вуте пита Пена: - Пено, колко години живеят свинете?
- Що? Да не ти е лошо?
- Какво е общото между секса и бриджа?
- Ако нямаш добър партньор, ти трябва добра ръка.
Мъж пита жена си:
- Искаш ли да играем на каубои и индианци?
- О-о, искамм - кокетничи тя...
- Бeгай за "огнена вода" тогава...
Закон на веселата компания: - Колкото и да е голяма
една салата... ракията все не стига!
Някакъв дядка се запознава с дама и й казва:
- Аз работя най-старата професия - спя за пари.
- Какво?
- Нощен пазач съм.
Гробар сваля момиче: – Искаш ли да те повозим, ма?
– Ти луд ли си, бе? С катафалка ще ме вози…
– А ма, оууууууу… ‘ората умират, да се возат у катафалка.
Две циганета се срещат :
– Днес изглеждаш много бледо, да не си болно ?
– Не бе мама ми изми лицето.
Между цигани:
– Имаше ли файда, като ходи до Бюрото по труда?!
– Да, тиксото и една ножица им гепих…
Хванал веднъж един момък златната рибка:
- Пусни ме, момко - рекла с човешки глас тя - ще ти
изпълня едно желание, каквото поискаш! Злато, богатства, красиви жени, мъдрост - само кажи!

- Винаги съм бил прост - казал момъкът - затова искам
мъдрост!
И златната рибка го дарила с цялата мъдрост на
света. Попитала го:
- И как е, о, Мъдри, сега? - а той след секунда размисъл рекъл:
- Много съм прост, трябваше парите да взема...
Мечка стръвница пуска обява във вестник:
- Лекувам запек само с поглед!
– Скъпа, прочетох, че по време на с*кс мъжът изразходва калории все едно, че е пробягал 9 км!
– Стига бе! 9 км. за 2 минути?!
Врачка към девойка:
- Виждам, че скоро ще се омъжиш.
- Но моя Петьо не иска.
- Съвсем ясно виждам две лентички. Къде ще ходи!

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

Малки обяви
ПРОДАВАМ магаре женско за 150 лв. в

с. Варненци.

За справки: 08667-27-71

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
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

СУДОКУ

- Имал ли си взимане-даване с КАТ?
- Взимане не съм имал.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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За спорта и шампионите!
от стр. 1 Освен това има завоювани и
бронзови медали на двете ръце
на европейското първенство.
Спортен клуб по борба ”Истър” номинира Сашо Андреев,
национален състезател, обявен
и за най-техничен състезател.
През миналата година той се
класира на първо място в национален турнир и републиканския
турнир „Млади Данколовци” и
на второ място на държавното

ɡɚɦɤɦɟɬɴɬ ɉɟɬɹ Ʉɧɹɡɨɜɚ
ȼɚɫɢɥɟɜɚ
"Спортът не е просто физическа дейност, спортът е начин
на съществуване, формиране
на мироглед, светоусещане.
Спортът е всичко това, което ни
прави силни, което ни кара да
се развиваме, да се променяме
в положителна посока. Спортът

спортни и декоративни гълъби
„Тутракански вятър”, плакет получи ¤¿ÊÌ´ÁÌ½¼ÉÊ¾- гълъбовъд
от 30 години и международен
съдия. Той е победител в клубни
състезания в категории Първи
Асов гълъб 2014 г. - клас „А”
многогодишни и Първи Асов
гълъб 2014 г. - клас „В” - многогодишни. Игор Шербанов постига
много добри резултати и в национални състезания.

ɋɜɟɬɨɜɧɚɬɚɲɚɦɩɢɨɧɤɚɩɨɤɚɧɚɞɫɤɚɛɨɪɛɚ
ɡɚɞɟɜɨɣɤɢȾɢɦɢɬɪɢɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ

ɋɚɲɨȺɇȾɊȿȿȼɨɬɄɥɭɛɩɨɛɨɪɛɚɂɫɬɴɪ

е дар!" - с тези думи Жоржета
Йорданова откри церемонията,
на която освен спортистите
присъстваха техните треньори,
спортни деятели и приятели.
За отлични постижения в канадската борба бе наградена
ÄÈÄÎÌÄÉ¼ ÄÈÄÎÌÊ¾¼, която
е световна шампионка при девойките до 60 кг., на дясна ръка.

първо място, с девет победи от
десет възможни" - е записано в
номинацията.
Ангел Методиев - един от
най-дългогодишните и успешни
шахматисти на Тутракан номиниран от Шахматен клуб „Трансмариска”, получи наградата за
2014 г. Той е участвал във всички
общински турнири, на които е завоювал три първи места и винаги
е в челната тройка. Ангел Стоянов е добър стратег с перфектна
игрова тактика, организатор и
учител в този вид спорт, категорични в своя избор са от клуба.
Най-добрите спортисти в от-

първенство.
©ÄÆÊÇ¼®ÊÀÊÌÊ¾ е номиниран
от Клуба по водомоторен спорт.
Той е републикански шампион
за 2014 г. в клас JT250 и SA250.
Поради отсъствието му, наградата от негово име прие Павлин
Стефанов.
От Клуба на гълъбовъдите за

ɂɝɨɪɒȿɊȻȺɇɈȼɨɬɄɥɭɛɧɚ
ɝɴɥɴɛɨɜɴɞɢɬɟɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɜɹɬɴɪ

ɇɚɝɪɚɞɚɬɚɡɚɇɢɤɨɥɚɌɈȾɈɊɈȼɨɬɄɥɭɛɩɨɜɨɞɨɦɨɬɨɪɟɧ
ɫɩɨɪɬɩɨɥɭɱɢɉɚɜɥɢɧɋɬɟɮɚɧɨɜ

ȺɧɝɟɥɆȿɌɈȾɂȿȼɨɬ
ɒɚɯɦɚɬɟɧɤɥɭɛɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ

ФК „Спортист" (Преславци) излъчи за най-добър футболист на
клуба Шенер Мухарем. "С таланта
си той мотивира целия футболен
отбор за великолепното представяне в областното първенство по
футбол. Благодарение на него
отборът за втора поредна година
завършва есенния полусезон на

делните видове спорт и всички
присъстващи бяха поздравени от
кмета на общината д-р Димитър
Стефанов. "Имате нашата подкрепа, защото спортът възпитава
подрастващите! Пожелавам да
постигнете още по-големи успехи през тази година!" - каза той.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

29 януари - Илиян НЕДЕЛЧЕВ, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 януари - Федат РЕДЖЕБ, Общински съветник,
ОбС-Главиница
29 януари - Таня ТОДОРОВА, Деловодител, Община
Тутракан
29 януари - Златка ВОЙНОВА, гр. Тутракан
30 януари - Стефка СТАНКОВА, Директор на Дирекция
"Хуманитарни дейности", Община Тутракан
30 януари - Юлия ДИМИТРОВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан

31 януари - Кристин ИВАНОВА, ДТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 февруари - Алекси БАРБУЧАНОВ, Директор на Дирекция "Мести приходи", Община Тутракан
1 февруари - Яна КУЦАРОВА, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 февруари - Наталия НИКОЛОВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
2 февруари - Сениха НИЯЗИ, Общински съветник, ОбСГлавиница

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Механа "МЕЛАНИ"
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

