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Център за социална
рехабилитация и интеграция
вече функционира в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
т началото на м.април в
Тутракан отвори врати
Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ),
който предоставя на потребителите комплекс от социални услуги.
Реновираната просторна сграда,
част от бившата детска ясла на
ул. "Ангел Кънчев", дава всички
възможности на хората с увреждания за социално включване и
развиване на техния потенциал,
уверява ни ръководителят на Центъра Ерчин Осман.
Подпомагане социалната адаптация, повишаване на пригодността на хората с увреждания
за самостоятелен и качествен
живот е главната цел на работата
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на стр. 5

"Julyroad Нова Черна 2016" Достъпът до публична
Гответе се за Караоке Офроуд!
осрещаме юлското
утро на брега на р.
Дунав в Тутракан и се
отправяме към Нова Черна
- в общи линии такава би

П

била програмата на всеки
любител на емоциите и
зрелищната надпревара,
когато стане дума за офна стр. 8

информация се
подобрява
на стр. 3

Зографисват новия
параклис в Тутракан

ɑɚɜɞɚɪȼɅȺȾɂɆɂɊɈȼ
Ƚɥɚɜɟɧɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɧɚ-XO\URDGɇɨɜɚɑɟɪɧɚ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ладимир Андреев от
Плевен и сем. Николай
и Елисавета Ангелови са
тримата млади иконописци, които
работят всеки ден в новоизградения православен параклис "Св.Вмч.

В

Димитър Солунски" в Тутракан.
Постепенно, един след друг, се
редят светците, на които всеки ще
се помоли или сподели радости
и неволи.
"Нашата цел е да възвърнем
на стр. 4

Цена 0.60 лв.
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НОВИНИ
НА 27 ЮНИ - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ
До 21 юни седмокласниците имаха възможност да кандидатстват
за 14-те паралелки с прием след VII клас в област Силистра.
Максималният брой места в тези паралелки е 364. В профилираните паралелки - 208 места и в професионални паралелки - 156
места.
В община Тутракан единствено в СОУ "Йордан Йовков" има профилирана паралелка - Природоматематически профил с английски
език, в която се кандидатства след завършен 7-ми клас.
На 27 юни (понеделник) ще бъде обявено първото класиране.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СТИПЕНДИИ НА
ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери за
2016 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища през 2016 г.
206 955 лева са предназначени за изплащане на стипендии на
учениците от училищата по изкуствата към Министерството на
културата. От тях 127 575 лв. са за изплащане на продължаващи от
2015 г. стипендии, а 79 380 лв. за изплащане стипендии, отпуснати
за първото тримесечие на 2016 г.
10 260 лева са предназначени за стипендии на учениците от
общинските училища.
Средствата са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет за 2016 г.
КРИМИНАЛЕ
Тежко пътнотранспортно произшествие е станало по пътя Русе
– Силистра, в района на местността „Стомната” край Тутракан на
16 юни. Сигналът за инцидента е получен на тел.112 в 01:09 часа.
Според първоначалните данни поради движение с несъобразена
скорост 39-годишен водач на товарен автомобил „Даф” с прикачена цистерна, превозваща пропан-бутан, е загубил управлението
и превозното средство се е преобърнало в земеделска площ вляво
по посока на движението. Водачът е загинал на място.
Лек автомобил „Фолксваген”, оборудван с табели, издадени за
друго МПС, е засечен при проверка на 16 юни в Тутракан. Колата
управлявал 22-годишният Б.Ф., срещу когото е започнато бързо
производство.
Сухи треви са горели на 16 юни в местността "Борчетата" край
Тутракан. Произшествието е възникнало около 12:00 часа след
небрежна работа с огън. Местни огнеборци са загасили пожара,
преди да се стигне до материални щети.
18-годишно момиче е пострадало при сблъсък между два автомобила в Главиница на 19 юни. Произшествието е станало около 08:30
часа на кръстовище между ул. „Оборище” и ул. „Раковски”, където
са се ударили лек автомобил „Нисан”, управляван от 20-годишен
младеж и лек автомобил „Опел”, шофиран от 27-годишна жена.
При удара 18-годишна пътничка в първия автомобил получила
фрактура на гръбначен прешлен. Тя е транспортирана за лечение
в болница във Варна.
Причините за произшествието се изясняват, образувано е досъдебно производство.
Газова бутилка вдигнала на крак и тутраканските огнеборци.
Сигналът за произшествието е получен на 17 юни в 13:50 часа.
Оказало се, че граждани забравили бутилката за пропан-бутан в
купето на паркиран автомобил. Вследствие на продължителното
слънчево нагряване предпазният клапан се задействал и започнал
да изпуска газ. След намесата на огнеборците ситуацията е овладяна.
На сигнал от с.Богданци са се отзовали огнеборците през почивните дни. Те са уловили змия в сутеренно помещение в селото.

Националната статистика:

Средната работна заплата
в Силистра е 683 лева
емографската картина у нас е силно
повлияна от нивото
на работната заплата в
различните региони. Това
показват данните от националната статистика,
които отчитат двойно
по-високо възнаграждение
в София. Средната работна заплата в столицата е
1296 лв., докато във Видин
тя е само 638 лв., а в Благоевград – 652 лв.
В Силистра средната
заплата е 683 лв., в Ямбол
– 690 лв., в Перник – 690 лв.,
в Кърджали – 686 лв., в Смолян – 696 лв., Хасково – 697
лв., Перник – 696 лв.
Общо в девет области
на страната средните
възнаграждения не могат
да прескочат границата
от 700 лева.
В резултат на това в София през изминалата година
населението се е увеличило
с повече от 5400 души, тъй
като повече хора са се за-
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селили в града, отколкото
са го напуснали.
В градовете с по-ниски
заплати като Благоевград,
Смолян, Ямбол и Видин населението намалява.
Икономистите отчитат,
че наемите, цените на
услугите и в заведенията,
както и по-големите разходи за транспорт оскъпяват
живота в София. Но въпреки
това хората, напуснали
градовете с по-ниски заплати, рядко се връщат в тях.
„Като се тегли чертата,
при тях ползата от поголемия доход превишава
негативите от това, че
плащат и по-високи разходи“, коментира икономистът Десислава Николова.
Експертите препоръчват
по-бедните общини да ползват активно европейските
фондове за подобряване на
инфраструктурата, за да
увеличат шансовете за повисоки доходи.
“ТГ”
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Изкуствено размножени птици бяха
пуснати край язовира в с. Антимово
ри млади екземпляра от
защитения вид червен
ангъч (Tadorna ferruginea)
бяха пуснати вчера при язовира
край с. Антимово, община Тутракан. Птиците бяха освободени
в природата в присъствието на
експерти по биологично разнообразие на РИОСВ – Русе.
Червените ангъчи са изкуствено размножени в Биологичната
експериментална база „Калимок“ на Института за биологично
разнообрзие и екосистемни
изследвания (ИБЕИ) към БАН, в
с. Нова Черна, община Тутракан.
Дейността е част от дългогодишна програма за реинтродукция
на червени ангъчи, изпълнявана

от института. Тази година две
възрастни двойки са излюпили
16 малки. Останалите млади
птици ще бъдат освободени,
след като укрепнат и са готови
за самостоятелно оцеляване в
природата.
Червеният ангъч е прелетна
птица, среща се в равнините
на Европа и Азия. Предпочита
широки и открити местности.
Населява различни типове водни
басейни. В България гнезди по
река Дунав и Черноморието, рядко в Добруджа и Лудогорието.
Птицата е защитен вид съгласно
Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената
книга на България.
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НЧ "Христо Ботев" - 1901 г.”, с. Зафирово

Отличия от национални конкурси и фестивали
ва медала от НК „Казанлъшка роза”, гр.Казанлък
спечелиха децата от Школата по приложно и изобразително
изкуство към НЧ „Христо Ботев
– 1901 год.” с. Зафирово.
В раздел „Живопис”, Ангел
Куцаров, на 11 г., бе класиран на
3-то място, а в раздел „Приложно
изкуство”, Айкут Ниази – 11 г.,
също бе трети. И двамата бяха
удостоени с медал, грамота и
предметна награда.
Това е шестото национално
отличие на Айкут през този творчески сезон. Конкурсът се провежда
за тринадесета поредна година
в рамките на ежегодния за град
Казанлък „Фестивал на розата”
– привличащ много гости от страната и чужбина. Организатори на
конкурса са Министерството на
образованието и науката, Националния дворец на децата, Община
Казанлък и Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски”.
Конкурсът се провежда в три
направления: за млади изпълнители на популярна песен „Една
българска роза”; литература „В
долината на розите и тракийските
царе” и изобразително изкуство
„Приказка за розата”.
От Националния конкурс за детска рисунка „Детство мое реално и
вълшебно”, гр. Ловеч – Айкут Ниази спечели поощрителна награда. Ⱥɣɤɭɬɇɢɚɡɢ
В конкурса участниците от Школата участваха със седем рисунки,
Днес, тази магия продължава, а
една от които бе класирана.
хората, които претворяват емоцията и красотата, са здраво споени
„Пъстра огърлица”
от любовта към фолклора. ДокаФестивалът „Пъстра огърлица” заха го участниците и зрителите
е магия, сътворена от хората и за на четвъртото издание на Межхората - магия, която ни завладява. дународния фолклорен фестивал
Всяка година преживяването по "Пъстра огърлица", организиран от
Община Вършец и Туристически
време на фестивала е различно.
информационен център-Вършец,
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проведен на 17 и 18 юни 2016 г. в
курортния град.
Над 500 бяха участниците от 20
фолклорни състава, фолклорни
групи, танцови ансамбли и индивидуални изпълнители от 5 държави.
НЧ "Христо Ботев - 1901 г.", с.
Зафирово взе участие с формация
"Младостта е в сърцата ни " и ТФ

ȺɧɝɟɥɄɭɰɚɪɨɜ

"Пъстра китка".
Всички получиха статуетки и
грамоти за участие.
Читалищното ръководство благодари на самодейците, на ръководителите Николай Николов и Снежана Николова, на спонсорите - ЗК
„Атила Зафиров” с председател
Петко Петков, „Фондация Христофор Бунарджиев”, гр. Стара Загора
представлявана от Христофор
Бунарджиев, ЕТ „Агроекспрес”,
гр. Силистра с управител Стоян
Коцев, на агитката привърженици,
която беше дошла с нас и през
цялото време ни подкрепеше и
аплодираше и не на последно
място за водача на автобуса Георги
от Силистра за безаварийното и
весело пътуване.
Бъдете здрави и все така трудолюбиви, ентусиазирани, всеотдайни за да издигаме авторитета
на българската култура и фолклор.
Величка ПЕЙЧЕВА
Марияна ЛАЗАРОВА
Лорета СТАНЕВА

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 20 юни 2016 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
ресурси” – в две направления:
- За стажуване
1 салонен управител – висше обр.
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в
малък и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство - средно обр., сътрудник в малък
и среден бизнес
- За обучение по време на работа
5 сервитьори – средно обр., компютърна грамотност
2 бармани – средно обр., компютърна грамотност
3 продавачи консултанти – средно обр., компютърна грамотност
2 общи работници – основно обр.
1 работник, зареждане на рафтове – средно обр.
1 продавач консултант – средно обр.
1 продавач консултант – основно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност

1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна
грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно
обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
– средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
1 тракторист – основно образование, шофьорска книжка,
кат.Ткт
8 сезонни работници, горско стопанство – няма изискване
за заемане
2 помощник-готвачи – няма изискване за заемане
1 сервитьор – средно образование
1 барман – средно образование
3 лекари - висше образование, медицина
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
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Даровити деца в затруднено материално Достъпът до публична
положение бяха подпомогнати
информация се

а 16 юни 2016 г. в залата на
Областна администрация
Силистра за пети пореден
път под патронажа на областния
управител на област Силистра бе
проведена церемония като завършек на уникалната дарителска
проява „Инициатива за подпомагане на даровити деца в затруднено
материално положение“. Тя стартира през 2012 г. при управлението
на Николай Димов, който е сред
постоянните дарители, заедно
със земеделски производители и
кооперации от областта. В осъществяването на ритуала участва
и заместник областният управител
Елена Томова.
На поканата на областния управител Стоян Бонев се отзоваха 26
дарители – депутатът в европарламента Емил Радев, представители
на държавната администрация и
на местното самоуправление от
област Силистра, хора от бизнеса,
вкл. в сферата на земеделието
и хранителната промишленост в
област Силистра; от кметства и
училища. Всички те се включиха
в инициативата, за да зарадват
40 деца от първи до 12-и клас от
държавни и и общински училища
в името на едно голямо общо
добро. Техен адресат са подра-

Н

ɈɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɋɬɨɹɧȻɨɧɟɜɜɪɴɱɢɞɚɪɟɧɢɟɬɨɧɚ
ȾɟɧɢɫɥɚɜɁɥɚɬɤɨɜ

стващи, които са добри в учението
и имат нужда от помощ за повече
самочувствие и възможности за
личностно развитие.
И тази година, както и през предишните 4 години, в навечерието

на Деня на детето бе създаден
фонд за подпомагане на талантливите деца на област Силистра, а
даренията бяха връчени в края на
учебната година. И в настоящата
кампания традицията бе спазена:

съдържанието и размерът на индивидуалната подкрепа се определят
от волята на всеки дарител. Общо
над 5 000 лева е сумата, събрана
във фонда от страна на всички
дарители, включително представители на Областна администрация
Силистра.
Осмокласникът Денислав Златков от СОУ "Йордан Йовков"-Тутракан, който е печелил неведнъж
различни състезания по математика, получи също дарение. Негов
спонсор е Нело Дълбоков, но поради отсъствието му от церемонията,
дарението бе връчено от областния
управител Стоян Бонев.
В ритуала за отчитане на резултатите от дарителския фонд
участваха голяма част от дарителите или техни представители; зам.кметове на общини и на населени
места, учители, децата – адресати
и техните родители, както и представители на медиите.
В знак на благодарност за съпричастността към инициативата
за подпомагане на даровити деца
в затруднено материално положение всеки от дарителите получи
поздравителен адрес от областния
управител Стоян Бонев с пожелание традицията да продължи и в
следващите години.

В СОУ "Христо Ботев"-Тутракан

Ученици четат поезията на Христо Ботев
творба на великия син на България.
Чрез прочита на неговите творби,
разбираме защо народът приема
творческия и житейския му подвиг
и ги превръща в легенда. Гениалните
идеи и послания на Ботевата поезия
вдъхновиха осмокласниците и ги амбицираха да се представят блестящо

ъвместно с Радка Трифонова
– преподавател по история и
цивилизация, организирахме
и проведохме урок по родолюбие с
осмокласниците в нашето училище
по повод 140 години от гибелта на
поета-революционер Христо Ботев.
В трудни времена като днешните,
решихме заедно с момичетата и момчетата да търсим добрите примери от
миналото, които да ни дават повод за
самочувствие и национална гордост.
Надяваме се да се амбицират да
станат възрожденци на новото време.
Учениците отдадоха заслужената
почит на патрона на нашето училище,
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ставайки прави и слушайки един от
най-обичаните български маршове
по стихове на Иван Вазов - „Радецки"
(„Тих бял Дунав се вълнува"). Гледаха
и други видео клипове, съхранили
поезията на Христо Ботев. Слушаха
песните по баладата „Хаджи Димитър“, както и по най-разтърсващата
негова творба - елегията "Обесването
на Васил Левски". Всеки от тях се
включи в конкурса „Четем поезията
на Христо Ботев“ и прочете по свой
избор изразително едно Ботево стихотворение, като предаваше с гласа
си картините, чувствата и очакванията на лирическия герой от всяка една

Чистотата не е само здраве, а и
мерило за културата на човека
Дончо ДОНЧЕВ
ултовите табели и лозунги от социализма
са онази част от него,
която като че ли, никога няма
да бъде забравена. Ние от
време на време ги срещаме
и в нашето съвременно ежедневие. Те все още живеят в
домовете на колекционери и
дори са превърнати в атрактивен интериор на ресторанти
и кафенета. По времето на
социализма съществуваха и
доста стимули, които активираха гражданите да полагат
повече грижи за постигане на
по-голяма хигиена и за борба
против замърсяването. Наред
с останалите си похвали и отличия нашето село се славеше,
като едно от най хигиенизира-
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ните селища в окръга. Все още
между нас живеят жители, които не веднъж са награждавани
като стопани с добра хигиена
в своите дворове и домове. Те
получаваха грамоти и табелка
с надпис – „Образцов и хигиеничен дом”, която окачваха на
входната си врата, а по улиците
и стените на къщите висяха
табели с надписи: „Чистата е
здраве”, „Чистотата е мерило
за културата на човека” и др.
Вече четвърта година под
мотото - „Да изчистим селото
си за едни ден и да го пазим
чисто 365 дни", служители
от кметството и читалището,
заедно с добросъвестни и
обичащи селото си доброволци
се включиха в тази инициатива,
която се ръководи от Иванка
Дончева – кмет на село Сокол.

ните първо, второ и трето място в
двата осми класа, членовете на журито връчиха и поощрителна награда в
осми а клас. Надяваме се момичетата
и момчетата да са се убедили, че
Христо Ботев остава завинаги символ
на силен революционен дух, съчетан
със забележителен поетически и

подобрява
о-лесен достъп до
публична информация
и повече прозрачност
на администрацията ще
осигури одобрената от
правителството Наредба
за стандартните условия
за повторно използване на
информацията от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен
формат.
Документът е изготвен
в изпълнение на изискванията на Закона за достъп до
обществена информация,
който въвежда задължение за организациите от
обществения сектор да
обявяват публичната информация, която събират,
създават и поддържат, в
отворен машинночетим
формат, позволяващ повторна употреба.
С наредбата се определят изискванията за създаването и поддържането на
обществена информация в
отворен формат, редът и
начинът за публикуване на
информацията на Портала
за отворени данни (www.
opendata.govemment.bg) и
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стандартните условия за
повторно използване на информация от обществения
сектор.
Проектът на наредбата е
изготвен от постоянната
работната група за прозрачност на управлението
към Съвета за административната реформа и
въвежда основни изисквания
и принципи за повторната
употреба на информацията
от обществения сектор,
като това ще доведе до подобряване на механизмите
за поддържане и публикуване на публичната информация и използването й.
Публикуването на публичната информация в отворен
формат значително подобрява достъпа до информация и нейното повторно
използване за нетърговски
и търговски цели (като
създаване на иновативни
бизнес услуги, нови компютърни и мобилни приложения и др.). Повишава се
прозрачността на администрацията и се засилва
участието на гражданите
“ТГ”
в управлението.

Два общински норматива
се обсъждат в Главиница

в конкурса за най-добър четец. Жури,
избрано чрез жребий, мотивирано
определи най-добре представилите
се ученици. Победителите получиха
предметни награди. Освен завоюва-

бщина Главиница е изготвила два нормативни документи, които са
представени на обществеността за
разглеждане в сайта на администрацията.
Първият - Правилник за дейността на Обществения съвет за
социално подпомагане и услуги в
община Главиница, се налага да
бъде приет във връзка с чл.35 от
Закона за социално подпомагане
и чл.52 от Правилника за неговото
прилагане. Необходимо е да бъде
създаден Обществен съвет, който
е форма на обществен контрол на
системата в областта на социалните
помощи и услуги и има функция и
задача да съдейства и подпомага
Общинския съвет и Кмета на общината при анализиране на потребностите от социални услуги, както
журналистически талант.
и да участва в разработването на
„Жив е той! Всички го знаем!
стратегията и годишните планове
Живо е и дръзкото му слово, което
за развитие на социалните услуги
е написал. Живо и актуално и до днес.“
на общинско ниво.
Анка КОЗАРЕВА

Проектът на предлагания Правилник не изисква нови финансови
или други средства.
Вторият документ е Наредба се
уреждат условията и редът за отпускане и изплащане на еднократни
парични помощи при раждане и
отглеждане на деца от община
Главиница. Правото да получат
еднократна парична помощ за новородено или осиновено до трето
дете включително с постоянен
адрес Главиница, имат родители
или осиновители, при условие
че и двамата (майката и бащата)
имат постоянен адрес в община
Главиница.
Средствата за реализиране на
проекта на предлаганата Наредба
са заложени в Бюджет-2016.
Предложения и становища по двата проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет-Главиница на ул. „Витоша” №44
или изпращани на e-mail: obshtina@
glavinitsa.bg.
“ТГ”

Както винаги в тази благородна инициатива отново
не се включиха гражданите с
най-големи претенции, така
наречените хора от „хайлайфа”, местни политици и хора от
„голямото добрутро” - навили
на всичките си масрафи.
Това са онези хора, които с
часове могат да ти говорят за
морал и съвест, за грешките
и кусурите на другите и как
някой им е виновен за това,
че те и техните семейства, не
са обгрижени достатъчно от
институциите в държавата.
Главни задачи на участниците в почистването беше - сметището на селото и основно
почистване на двете чешми.
Тези две чешми са безценното
живо и не стареещо богатство,
което природата е сътворила,
а нашите предци са завещали
на поколенията след тях. Ние
жителите на селото наричаме
тези чешми - „малката чешма”
и „голямата чешма”. По старата
от двете е голямата чешма,

която е над 150 години, а малката чешма е на 76 години. И
двете чешми бяха изчистени
старателно и бяха освежени
с вар. Голямата чешма има
приспособления, които служат
за пране на огромни домашни
платове. Често, заради тези
прекрасни приспособления
и силната вода, тя е предпочитана и посещавана от
жители на съседните ни села.
Почистването продължи през
целия ден. След обяд цялата
група работи на сметището,
като извърши почистване на
боклуци изхвърлени от недобросъвестни граждани извън
неговите граници.
Всички присъстващи бяха
ентусиазирани и с голямо
усърдие и отговорност изпълниха набелязаните задачи
през този ден. Мероприятието
приключи с почерпка за всички
участници.
Кметът на селото Иванка
Дончева благодари на всички
съвестни жители, които се

отрече, че чистотата е здраве,
а защо да не е и мерило за
нашата култура. За съжаление много малко са хората,
които осъзнават това, а още
по-малко са онези граждани,
които се включват в подобни
мероприятия.
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включиха в благородното мероприятие, като едновременно
отправи апел и към всички жители и гости да полагат повече
грижи за хигиената в района
на селото.
Уважаеми дами и господа,
Все пак никой не може да
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За храмовия си празник - църквата Зографисват новия
"Свети Дух" в с. Белица бе обновена параклис в Тутракан
празник.
Пак той е направил първата копка
и положил основния камък на 14
юли 2001 г. Реалното строителство
започва през 2006 г., а от 2011 г. се
работи и по вътрешното оформление. Изографисването на иконите и
иконостаса са дело на иконописците
Вера Върбанова и Елеонора Караиванова. За строежа, оборудването
и изографисването на църквата са
събрани близо 500 000 лв. Семейство Денчеви, ЗК „Изгрев“ в Белица,
тутраканските ротарианци, Община

Калина ГРЪНЧАРОВА
а трета поредна година
Н.В.Пр. Русенският митрополит Наум в съслужение
с отци от Тутраканска духовна

З

околия и съседни околии отслужи
Света Литургия за Светия и Животворящ Дух и храмовия празник на
православната църква "Свети Дух"в

с. Белица.
Българската православна църква
го отбелязва ден след Петдесетница
- на 20 юни.
Песнопенията от Светата Литургия изпълни женският хор от храм
„Св. Николай”, Тутракан.
Председателят на ОбК-Тутракан
Данаил Николов, зам.-кметът на
община Тутракан Петя Князова-Ва-

силева, кметът на Белица Костадин
Манев, един от главните ктитори
на храма - предприемачът Димо
Денчев и десетки миряни почетоха

празника и запалиха свещ.
В края на богослужението владиката произнесе проповед, извърши
водосвет за здраве и поръси множеството богомолци за благословение.
Припомняме, че църквата в Белица е последният новопостроен храм,
осветен от Негово Светейшество
патриарх Неофит в качеството му
на Русенски митрополит - на 7
октомври 2012 г. През следващата
2013-та година, вече като патриарх,
Неофит също отслужи литургия в
църквата „Св. Дух” на храмовия й

Тутракан са сред най-мащабните
дарители. Почти всеки от близо
600-те жители на селото е дал своя
лепта за новия храм.
За последния празник на Свети
Дух, църквата е външно реновирана, тъй като на места шпакловката е била изкъртена, а куполът
и камбанарията са имали нужда от
боядисване, информира кметът на
Белица - Костадин Манев. Средствата за ремонта са осигурени от
Дирекцията по вероизповеданията
и от Димо Денчев.

"100 години Тутраканска епопея"

сторическото състезание
на тема "100 години Тутраканска епопея" символично постави началото на множеството събития, които престоят
да се случат по повод юбилейната
годишнина. В него взеха участие
отбори от три училища - СОУ
„Васил Левски” от гр. Главиница
и двете тутракански СОУ - „Христо
Ботев” и СОУ "Йордан Йовков”.
В залата на Обредния дом
участниците бяха приветствани от
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зам.-кмета Петя Князова-Василева, а безпристрастното жури бе в
състав: Петър Бойчев – директор
на Исторически музей Тутракан,
д-р Юрий Василев – президент на
Ротари клуб Тутракан и Николай
Тодоров – директор на Регионален исторически музей Силистра
Надпреварата протече в четири кръга с въпроси, свързани с
Тутраканската епопея и Първата
световна война, като всеки отбор
показа знания и умения, както и

В Главиница ПП ГЕРБ раздаде
курбан на празника на Свети Дух

атрактивност при представянето
на битката за Тутракан през
1916 г.
Краен победител в оспорваното
състезание стана отборът на СОУ
„Йордан Йовков” - Гюлнур Кя-

Наградите за всички участници
в състезанието бяха знанията,
които натрупаха свързани с Първата световна война и участието
на България в нея, грамота, книги
за училищната библиотека и па-

шиф, Илиян Павлинов, Габриел
Здравков и Георги Горанов, с
ръководител Светлана Стойчева.
Почетните второ и трето място
заеха съответно отборите на СОУ
„Васил Левски”-Главиница и СОУ
„Христо Ботев”.

рични награди.
Състезанието е по идея на д-р
Юрий Василев, президент на
Ротари Клуб Тутракан и се осъществи от Историческия музей и
Ротари Клуб със съдействието на
“ТГ”
Община Тутракан.

а пета поредна година ГЕРБ-Силистра
дари курбан за над
100 души за здраве в храма
„Св. Димитър“ в град Главиница. Курбанът осветен
от отец Васил, зарадва
присъстващите на службата миряни. Той традиционно се раздава на празника

на Свети Дух, когато е
започнало съграждането
на църквата.
Курбанът бе осигурен от
областния координатор на
ПП ГЕРБ Тодор Тодоров. В
подготовката и провеждането на инициативата
се включиха и членове на
“ТГ”
организацията.

З

от стр. 1
истинският облик, първообразът, който е бил
във Византия, който се
е предавал от майстор
на майстор и от който
почва италианския Ренесанс, когато падаме
под турско" - обяснява
стила на иконописа Николай Ангелов.
Целта е, когато влезеш в една църква да
знаеш кой е светецът
- това е Бог, това е Богородица! А не да се
възхищават на нашето
майсторство".
Ангелов поясни още,
че в католическите
църкви радостта не е
от това, че си при Бог,
а от майсторството на ɇɢɤɨɥɚɣ
художника, който е из- ȺɇȽȿɅɈȼ
пълнил картините.
лиса е на кмета д-р Димитър Сте"Рисуваме във византийски стил фанов. Средствата и материалите
- от образци сме подбрали най- за строителството на православния
доброто и го изпълняваме тук. В храм са изключително от дарения.
нашите икони има много богослоПървата копка на параклиса
вие, докато при католиците - няма. бе направена от архимандрит
Ще ви дам пример с един блясък в Емилиян, игумен на Басарбовския
окото. Не може Бог, който излъчва манастир, на 25 март 2013 г. - Бласветлина, в окото си да отразява говещение.
светлина от околния свят. Това
Историческите сведения сочат,
богословско ли е?", заключава че в миналото, в тази част на Тутрамладият зограф.
кан е имало параклис с името "Св.
На читателите ще припомним, че Вмч. Димитър Солунски" разрушен
идеята за изграждането на парак- през 1940 г.

В СОУ "Йордан Йовков":

Мария Терзийска отличникът на Випуск-2016!

ɢɩɥɨɦɢɬɟɡɚɡɚɜɴɪɲɟɧɨ
ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɮɢɰɢɚɥɧɨɛɹɯɜɪɴɱɟɧɢ
ɧɚɡɚɜɴɪɲɢɥɢɬɟɤɥɚɫɜɋɈɍ
ɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɧɚɸɧɢɌɟ
ɛɹɯɚ ɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢ ɨɬ ɡɚɦɤɦɟ
ɬɚ ɉɟɬɹ Ʉɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ ɚ
ɢɞɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨȺɧɟ
ɥɢɹɄɚɥɞɚɪɟɜɚɩɨɠɟɥɚɜɚɣɤɢɢɦ
ɇɚɞɨɛɴɪɱɚɫɢɭɫɩɟɯɢɜɠɢɜɨɬ
ɢɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢ ɢ ɡɚ ɞɨɫɬɨɣɧɨɬɨ

Д

ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟ
ɡɪɟɥɨɫɬɧɢ ɢɡɩɢɬɢ ɋɈɍ Ƀɨɪ
ɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ  Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ ɧɚ
ɜɨ ɦɹɫɬɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɧɚ ɦɚɬɭɪɢɬɟ ɩɨ Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɨ
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚɧɚɪɨɦɹɫɬɨɩɨ
ɏɢɦɢɹɢɧɚɬɨɦɹɫɬɨɩɨȻɴɥ
ɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ɇɚɪɢɹ Ɍɟɪɡɢɣɫɤɚ ɫ ɭɫɩɟɯ
 ɟ ɨɬɥɢɱɧɢɤɴɬ ɧɚ ȼɢ
“ТГ”
ɩɭɫɤ

ТУТРАКАН - ЕВРОПЕЙСКИЯТ ГРАД

23 - 29.06.2016 г.

Център за социална
рехабилитация и интеграция
вече функционира в Тутракан
от стр. 1 в зависимост от желанието на
клиента и преценката на специана екипа. И макар тези думи да листите на ЦСРИ.
звучат дълбоко професионално,
Кандидатстването за ползване
потвърждението е налице след на социалната услуга и от деца,
като се влезе в Центъра и се видят и от лица (възрастни) става чрез
специализираните места за кон-
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Ʉɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɟɜɬɴɬ
ȽɟɨɪɝɢɊɈɃȻɈȼ

чева. Работи се индивидуално
и групово, като се използва
функционална и занимателната
трудотерапия. Тяхното разнообразие позволява всеки да открие

се докато се учат заедно, потребителите освен знанията и уменията,
които придобиват, подобряват
психическото и физическото си
състояние.

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɧɚ
ɐɟɧɬɴɪɚ

Ɋɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɬɧɚɐɟɧɬɴɪɚ
ȿɪɱɢɧɈɋɆȺɇɢɫɨɰɢɚɥɧɢɹɬ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɐɜɟɬɨɦɢɪɚɌɈȾɈɊɈȼȺ

кретна работа.
В кабинета по трудотерапия
звучи музика, малката ДалияНикол, която е с диагноза детска
церебрална парализа, вече е щастливо усмихната, а специалистъттрудотерапевт Галина Неделчева
се занимава с нея.
Освен тази дейност, в Центъра
предлагат рехабилитация, психологическа помощ (психотерапия),
социална работа, информационноконсултантска дейност, организиране на свободното време.
Капацитетът е 20 деца и лица с
временни травми или трайни увреждания. Предоставяните услуги
са краткосрочни и дългосрочни,

подаване на писмена молба до
Директора на Дирекция “Социално
подпомагане”, като се прилагат
и определени документи - копие
от личен амбулаторен картон
(при наличие на такъв); копие на
решение на ЛКК, ТЕЛК, или НЕЛК
(при наличие на такова); копие
на Социална оценка по чл.12 от
ЗИХУ, както и други документи по
преценка на ДСП.
След одобрение, етапът на активната работа включва индивидуална и групова работа на всеки
специалист по случая с потребителя и неговият родител/близък (при
необходимост), за изпълнение на
индивидуалния план и плана за

здравни грижи, съобразно работния график.
Ползваните услуги в Центъра се
заплащат - те са в размер 5% от
месечния доход на потребителя,
на база посетени часове.
В Центъра за социална рехабилитация и интеграция ще ви
посрещне социалният работник
Цветомира Тодорова, която ще
изготви социална оценка, индивидуален план за грижи, социален
доклад, текуща оценка на 6 и
на 12 месеца, с оглед нивото на
увреждания, умения и потребности на всяко лице. Оценката
на потребностите за определени
рехабилитационни процедури при
съответните специалисти, също е
в нейните задължения. Кинезитерапевтичната рехабилитация се
извършва от специалиста Георги
Ройбов. Той работи за запазване на
неувредените функции на организма на потребителите, максимално

подобряване и възстановяване на
увредените функции и засегнати
части, с оглед постигане на самостоятелност и независимост в
ежедневния им живот. Провежда
срещи и събеседване с клиентите
за определяне на кинезитерапевтичния им потенциал, като изготвя
индивидуални планове съобразно
нуждите им.
Психологичната рехабилитация
в Центъра се осъществява от
Ангел Ройбов. В зависимост от
психологичната оценка се работи
по възстановяване на страдащите
процеси и моделиране на поведението чрез специфична методика
– тестове, беседи, индивидуална
работа, коректурни проби, тренинги и др. Той прилага индивидуална
и групова терапия, работи със
семейството.
Трудотерапията е следващият
метод, който се прилага в Центъра,
а специалистът е Галина Недел-

ɑɚɫɬɨɬɡɚɥɚɬɚ
ɡɚɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢɹ

своето място.
В групата по арт-терапия чрез
изкуство се развиват основни
двигателни умения, концентрация,
прецизност и точност на движенията. Работата в групата по фина
моторика „Учене чрез правене”
стимулира и развива грубата и
фина моторика, за преодоляване
на функционалното увреждане
и постигане на самостоятелност.
Тук се възстановяват стари умения, придобиват нови знания и
развиват нови умения. Провеждат
се и практически занимания по
овладяване дейностите от ежедневния живот.
Полезни и увлекателни са часовете по готварство. Забавлявайки

Груповата работа по градинарство е друг терапевтичен метод,
който се използва за въздействие
върху физиката и личността на
потребителите ни. С практичната
работа се постига подобряване
и възстановяване на увредените
функции, създаване на дисциплина, развиване на естетическо
чувство и постигане на удовлетвореност.
С разкриването на Център за социална рехабилитация и интеграция в Тутракан e направена крачка
наред в обществената подкрепа на
хората с увреждания, категорични
са не само специалистите работещи в него, а и потребителите, за
които е предназначен.

Международни награди за възпитаниците на СОУ "Йордан Йовков" "Усмивчица" - първа!
– Бръшлен“.

Даяна Златкова - трета в
Международния ученически
конкурс "Заедно в 21 век"
На 17 май т.г. в Руския културноинформационен център в столицата
се състоя награждаването на отличените участници в Международния
ученически конкурс „Заедно в 21
век“, където възпитаничката на СОУ
„Йордан Йовков“ Даяна Златкова
от 9б клас завоюва трето място за
мултимедийната си презентация,

Първа награда на Международния екологичен
форум "Сребърна" - за
Габриела Иванова
Единадесетокласничката от природоматематическия профил на
СОУ „Йордан Йовков“ – Тутракан завоюва първото място в 25-ото издание на Международния екологичен
форум „Сребърна“ със създадения
от нея електронен учебник „Зелени
страници“. През тази година форумът е посветен на 60-годишнината
от присъединяването на България
към ЮНЕСКО и в неговите съпътващи конкурси са взели участие
повече от 500 проекта – литературни
творби, рисунки, презентации и произведения на приложното изкуство
на ученици от България, Румъния
и Сърбия.
Проектите са оценени от жури
в състав: председател - проф.
Светослав Герасимов, председател
на Съюз за защита на природата и
членове - доц. д-р Теменужка Богда-

нова - директор на филиал Силистра
на РУ "Ангел Кънчев", Красимир Киров - РИОСВ-Русе, Снежана Пенева
- главен експерт в РИО-Силистра и
д-р Пламен Мънев - главен асистент.
„Беше изключително приятно
това авторитетно жури да застане
зад мен и да ме отличи с първа
награда. Благодаря на подкрепата
на преподавателите и семейството ми. Поискаха разрешение да
използват електронния учебник в
обучението на студенти по информатика и физика в РУ, както и да се
проведе открит урок с него в нашето
училище. Имаше голям интерес от
страна на преподавателите, които
казаха, че един електронен учебник
струва много и благодариха, че го
давам безплатно. Бяха похвалени
преподаватели ми за подготовката
ми и за нивото на знанията ми по
ИТ, биология, екология, английски
език." – сподели изявената ученичка
Габриела Иванова.
Припомняме, че през миналата
учебна година тя бе отличена с
втора награда от същия форум за
създадения от нея сайт „Калимок

свързана с участието на староселци
във Втората световна война. За създаването на проекта си ученичката
от природоматематическия профил
на училището проведе редица срещи
- интервюта, заснети от нея, издири
спомени, факти и снимки. Не малък
беше трудът и за систематизиране
на проученото и представянето
му по възможно най-подходящия
начин, така че да запази автентичното, да не променя фактите, но и
да изложи личното си виждане за
войната и мира. Това бе и темата

на тазгодишния конкурс - „Ние сме
за мир“.
„Заедно в 21 век“ е конкурс провеждан от Фондация „Устойчиво
развитие за България”, СБУ, Сдружение „Български антифашистки
съюз“, Националния дворец на
децата, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД,
Сдружение на приятелите на Русия
„Ал. Невски”, НД "Русофили", Форум
„България – Русия”, Федерация
„Съюз на съотечествениците”, МКДЦ
„Дом на Москва в София”, Руският
културно-информационен център,
Съюз на приятелите на България –

Москва, Санаторно оздравителен
комплекс „Камчия” ЕАД с подкрепата на МОН и под патронажа на
Посолството на Руската Федерация
в България.
И двата конкурса са част от Календара на МОН за извънкласните
дейности и призовите места от
тях предоставят възможност на
носителите им да кандидатстват за
стипендии за талантливи ученици,
каквито СОУ „Йордан Йовков" традиционно обучава и тази година
отново доказа, че има.

танаха ясни резултатите от зоналния етап на
националния фестивал
„Пусть всегда будет солнце –
2016”, проведен на 18 юни в НЧ
„Добри Войников – 1856” в гр.
Шумен, съобщиха от Национално
движение "Русофили". В него
участваха и малките таланти от
ОЦИД-Тутракан.
При индивидуалните изпълнения в жанр „Песни”, в първа възрастова група (I-IV клас), журито,

С

председателствано от Радостина
Кунчева, класира на второ място
Пламена Георгиева за изпълнението на песента „А мне ты петь
и танцевать”, а на трето - Ивет
Димитрова с песента „Маленькая

страна”.
Във втора възрастова група
(V-VIII клас) Гергана Тодорова е
класирана на трето място с песен
„Спроси”.
При груповите изпълнения ДВГ
„Усмивчица” е на първо място с
изпълнението на песента „Кошка”.
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Предстои честването на вековната „Тутраканска епопея“
В

Областна админи страция Силистра бе
проведено заседание
на Областната комисия
„Военни паметници“, свикана от областния управител Стоян Бонев, информират от Пресцентъра.
Комисията обсъди няколко
предложения и утвърди
решения по тях. Във връзка с преместването на
паметника на загиналите
в Отечествената война
в град Главиница по повод
започналото преди време
изграждане на спортен
комплекс, се е наложило
Общински съвет-Главиница
да вземе решение за ново
място на експонирането
му. Първоначалната идея е
била паметникът временно
да бъде поставен в градинката пред НЧ „Христо
Ботев“. Необходимостта
от ремонт изисква също
изготвяне на проект, при
това за трайно установяване на паметника, защото такива са законовите
правила. Препоръчано бе в
проекта да влязат и плочи
за изписване на имената
на загиналите във войните

за национално обединение,
Балканска война и Първа
световна война. Смесена
комисия – от МО, Областна
администрация и община Главиница, ще извърши
проверка на място, за да
препоръча по-нататъшни
действия.
В рамките на дневния ред
директорът на Исторически музей Тутракан Петър
Бойчев запозна Комисията
с дейностите по подготовката на събитията
връзка с отбелязването
на 100-годишнината от
Първата световна война и
от Тутраканската епопея
по плана на Националния
комитет с председател
Николай Ненчев – министър на отбраната, и на
Организационен комитет
с председател Добромир
Тотев.
Кулминацията е на 4 септември т. г в Мемориал
„Военна гробница - 1916 г.“
край с. Шуменци с участието на президента Росен
Плевнелиев. От 9:00 до
13:30 часа в няколко части
ще бъде отдадена почит на
загиналите на Добруджан-

ския фронт - водосвет в
храма „Св. Георги Победоносец“ с участието на Русенския митрополит Наум;
поднасяне на венци и цветя;
масова възстановка на боевете преди век и др. В момента вървят ремонтните
дейности на територията
на мемориала, включително
с допълване на имената на
всички загинали. Предвидена е и подмяна на кръстовете на гробовете. Работата върви, независимо че
осигуреното финансиране
на национално ниво още не
е в ход.
Същия ден в град Тутракан от 20:30 ч. е тър-

жеството със заря в чест
на Тутраканската епопея,
оставила трайни следи във
военната история на Европа (едноименната крепост
е превзета от българските
войски за 33 часа, независимо че е подготвена да
издържи месеци обсада).
Предвидени са още: издаване на книга за паметта
на Добруджа с пълен списък
на всички загинали на Добруджанския фронт (обем 1
000 страници), за която е
гарантирано финансиране
по националната програма.
Община Тутракан съвместно с „Монетен двор“
ЕАД ще издаде в тираж от

100 броя позлатената значка „Тутраканска епопея“ по
модела на един единствен
екземпляр, останал за спомен от преди век.
Дневникът на ген. Пантелей Киселов също ще бъде
издаден, както и албум за
освобождението на Добруджа. Със собствени средства Исторически музей
Тутракан ще издаде в 100
страници друг албум, наречен „Добруджа и Първата
световна война“.
От 4 до 7 октомври в 4
български града – София,
Благоевград, Добрич и Тутракан, ще бъде проведена
международна конференция
с участието на учени от
10 държави, посветена на
Първата световна война.
Истински венец на признателността е възстановката на уникалната
симфонична поема „Тутраканска епопея“, която
срещу 5 000 лева „музейни“
средства Русенската филхармония ще пресъздаде
на аудио и видео записи.
Творбата е на Добри Христов и е спечелила първа
награда през 1917 г. В

т.нар. румънски период
на Южна Добруджа, тя
винаги е изпълнявана при
възпоменанията в чест
на Тутраканската епопея,
провеждани тогава в София, Русе, Варна и Търговище. За отбелязване е, че
и композиторът Димитър
Ненов в ранния си период е
написал симфонична поема
на същата тема.
По повод 100-годишнината от Първата световна
война, освен в Тутракан,
където събитията са общо
шест, мероприятия ще има
и в другите общини, стана
ясно на работната среща
водена от зам.-областния
управител Елена Томова и
с участието на Иво Антонов - директор на Дирекция
„Социална политика“ и
Кристина Томова – младши
експерт в отдел „Социални дейности”, дирекция
„Социална политика” в Министерство на отбраната.
В Силистра събитията
са 5, а по 2 - в Дулово и в
Алфатар, както и в село
Белица (изграждане на паметник на загиналите във
войните).
“ТГ”

очакват по-високи
Историческият музей спечели финансиране Земеделците
добиви от пшеницата и ечемика
на проект от културното министерство
П
М
обилна изложба
„Добруджа и войните за национално
обединение” е названието
на проекта, който е одобрен от Министерството на културата и е на
стойност над 8 000 лева,
съобщават от Исторически музей-Тутракан.
Проектът включва издаване на дипляна, мобилна
изложба, юбилеен вестник
и фотоалбум „Добруджа
и войните за национално
обединение”.
Целта на проекта е и да
се проведат нови научни

изследвания, които да
бъдат отразени в изложбата, вестника и фотоалбума. Чрез всяка една от
дейностите на проекта,
посетителите на изложбата, читателите на
вестника и фотоалбума
ще се поучат на родолюбие и истински патриотизъм с действия. Авторите
ще изразят своето уважение към тези, които ни дават основание днес да се
гордеем, че сме българи.
Ще се проведат уроци по
история и краезнание във
временната експозиция

По 82 клинични пътеки ще
работи тутраканската болница
риключи договарянето на
болничните заведения в
Силистренска област със
Здравна каса. 169-те клинични
пътеки са включени в договора на
МБАЛ-Силистра.
Болницата ще изпълнява 8 нови
за лечебното заведение клинични
пътеки. Сключени са договори и за
извършване на 19 амбулаторни и 3
клинични процедури.
Тутраканската болница ще изпълнява 82 клинични пътеки и 8
амбулаторни процедури, а болницата в Дулово ще лекува пациенти
по 48 клинични пътеки и 10 амбулаторни процедури. Първична
извънболнична медицинска помощ
ще изпълняват 57 общопрактикуващи лекари.
По разпоредбите на националния рамков договор за дентални
дейности с РЗОК в Силистра работят 66 индивидуални изпълнители
на дентална помощ и една групова
практика, обединяваща двама
стоматолози. Изпълнителите на
специализирана медицинска помощ, сключили договор с РЗОК,
са 50. Подписани са един договор
с Диагностико-консултативен
център, в чийто състав работят
18 специалисти, три договора с
медицински центрове – един от
Тутракан с трима специалисти и

П

два от Силистра, от които един
с 22 специалисти в състава си, а
вторият – с четирима. Договор
подписа и Групова практика по пакет хирургия с трима специалисти.
Медико-диагностична дейност,
заплащана от Здравната каса, ще
изпълняват девет лаборатории.
24 са аптеките, които предоставят лекарствени средства, напълно
или частично заплащани от Здравната каса. В община Тутракан те са
четири, в община Дулово – три, в
общините Алфатар и Главиница –
по една. В общините Кайнарджа и
Ситово няма аптеки, работещи със
Здравната каса.
За здравноосигурителни плащания през 2015 година РЗОК в
Силистра е платила общо 29 963
118 лева. Най-много – 13 135 293
лева – са за оказана болнична
помощ. На второ място е разходът
за лекарства, медицински изделия
и диетични храни за специални
медицински цели, възлизащ на
9 622 049 лева. За първична и
специализирана извънболнична
медицинска помощ РЗОК в Силистра е платила общо 5 158 105
лева, а за дентална помощ – 1 342
804 лева. Стойността на медикодиагностични дейности, поети от
РЗОК в Силистра, възлиза на 679
“ТГ”
495 лева.

с ученици от местните
училища.
Мобилната изложба ще
се експонира в Изложбената зала на Исторически
музей – Тутракан на 4
септември 2016 г., когато
ще се проведат Националните тържества, посветени на 100–годишнината от Тутраканската
епопея, под патронажа на
президента на Република
България Росен Плевнелиев.
Изложбата ще бъде
представена и по време
на Международната на-

учна конференция „Първата световна война и
България през 1916 г.” на
6 октомври, когато Тутракан ще бъде домакин
на международния научен
форум. След което тя ще
посети и други добруджански градове.
Партньори по проекта
са Община Тутракан и
Регионален исторически
музей-Добрич.
Паметта на героите отдали живота си за Добруджа
и България ще бъде вечна,
защото писаното слово
остава завинаги.
“ТГ”

рогнозните добиви за пшеницата и ечемика в Силистренско са по-високи от
миналогодишните, показва справка
от Областната земеделска дирекция.
Очаква се средният добив за
пшеницата да бъде 550 кг при 543
кг от декар за миналата година.
Прогнозният среден добив за
ечемика е 520 кг от декар при 471
кг през 2015 г.
Проверка преди жътвената кампания показва, че 75,3% от засетите с пшеница 456 605 декара са в
много добро състояние, а 24,7 на

сто – в добро състояние. Много
добро е състоянието и на засетите
с ечемик 44 906 декара. Посевите
са наторени с минерални торове
и са третирани с хербициди. Има
две заявления за „пропаднали”
площи със слънчоглед и царевица
от проливните дъждове в община
Кайнарджа.
Топлата зима и дъждовната пролет помогнаха зърнените култури
тази година по-бързо да се развият
и вече започна жътвата на ечемика,
а другата седмица на места ще зажънат и пшеничните полета. “ТГ”

СМЯХ

Ⱥɚɜɱɟɪɚɲɧɢɫɚ
Ȼɚɛɚɩɢɬɚɜɧɭɱɟɬɨ
Ʉɚɤɩɪɚɜɢɤɭɱɟɬɨ"
Ȼɚɭ
Ⱥɤɨɬɟɬɨ"
Ɇɹɭ
Ⱥɦɢɳɭɪɰɢɬɟ"
Ʉɴɥɧɚɫɟɟɟ
Ɇɟɬɨɞɢɣ

 Ɂɚɳɨ ɫɟ ɧɚɩɴɜɚɯɦɟ ɞɚ ɹ
ɦɢɫɥɢɦɬɚɹɚɡɛɭɤɚ"
Ʉɢɪɢɥ
VHWDTEUDW
Ɇɴɠɜɥɢɡɚɜɦɚɝɚɡɢɧɢɩɢɬɚ
ɭɫɦɢɯɧɚɬɚɩɪɨɞɚɜɚɱɤɚ
ɂɡɜɢɧɟɬɟɢɦɚɬɟɥɢɝɚɳɢ"
ɇɟɪɚɡɛɢɪɚɫɟ
 Ɍɨɜɚ ɟ ɯɭɛɚɜɨ Ⱥ ɩɪɨɞɚ
ɜɚɬɟɥɢ"

Продавам

ɉɪɢɹɬɟɥɤɢ ɫɩɨɞɟɥɹɬ ɩɪɟ
Продавам къща в с.Белица. Тел. за връзка: 0887418520
ɠɢɜɹɧɨɬɨɩɪɟɡɫɟɞɦɢɰɚɬɚ
 Ɉɛɚɞɢɯ ɫɟ ɧɚ ɮɢɪɦɚ ɡɚ
Продавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
ɭɫɥɭɝɢɋɴɩɪɭɝɡɚɟɞɢɧɞɟɧ лятна кухня, гараж и 2,5 дка дворно място. Цена - 10 хил.
ɂɤCɜɨ"
лв. За доп. информация на тел.: 0877646593
 Ⱦɨɣɞɟ ɫɦɟɧɢ ɤɪɚɧɚ ɜ
ɛɚɧɹɬɚ ɩɨɱɢɫɬɢ ɮɢɥɬɴɪɚ ɧɚ
ɩɟɪɚɥɧɹɬɚ ɡɚɤɪɟɩɢ ɤɨɪɧɢɡɚ
ɧɚɹɞɟ ɫɟ ɨɩɴɧɚ ɫɴɫɟɞɤɚɬɚ
ȼɹɪɧɨɥɢɟɱɟȺɞɚɦɢɡɧɟ ɦɟɧɦɟɨɲɚɦɚɪɢɢɫɢɬɪɴɝɧɚ«
ɜɟɪɢɥɧɚȿɜɚ"
до Общинския пазар предлага:
 ɑɟ ɤɚɤ ɳɟ ɢ ɢɡɧɟɜɟɪɢ"
ɋɤɴɩɢɢɡɥɢɡɚɦɫɩɪɢɹɬɟɥ
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
ɇɚɥɢ ɫɚ ɛɢɥɢ ɫɚɦɨ ɞɜɚɦɚɬɚ ɤɢɞɨɤɚɬɨɝɥɟɞɚɲɦɚɱɚɄɨɝɚ
торове, техническа сяра за пчелари
ɜɫɜɟɬɚ"
ɞɚɫɟɩɪɢɛɟɪɚ"
За справки: 0866 60 079
 Ɍɨɝɚɜɚ ɤɚɤ ɳɟ ɨɛɹɫɧɢɦ
ɇɚɢɸɥɢ
ɱɟ ɱɨɜɟɤɴɬ ɟ ɩɪɨɢɡɥɹɡɴɥ ɨɬ
ɦɚɣɦɭɧɚɬɚ"
ȼɩɥɚɧɢɧɚɬɚɜɥɸɛɟɧɦɥɚ
ɞɟɠɢɡɜɢɤɚɥ
ɈɯɆɢɥɨɨɨɳɟɬɟɢɡɬɴɪ
Ʉɴɞɟɫɢɫɤɴɩɚɦɨɹɋɨɧɹ"
ɩɹ ɫ ɬɢɹ ɦɚɱɨɜɟ ɧɹɤɚɤ ɟɞɢɧ
ȺɟɯɨɬɨɨɬɜɴɪɧɚɥɨÄɋɨɧɹ«
ɦɟɫɟɰ ɚɤɨ ɦɢ ɨɛɟɳɚɟɲ ɱɟ ɫɨɧɹ«ɫɨɧɹ´
ɩɨɫɥɟɰɹɥɨɥɹɬɨɳɟɫɢɫɚɦɨ
ɦɨɣ
ɋ ɬɟɡɢ ɞɢɟɬɢ ɫɚɦɨ ɤɨɧɮɭ
Ɍɢɞɚɧɟɫɢɥɭɞɚɦɚ"ɉɨ ɡɢɢɧɚɩɨɫɥɟɞɴɤȼɥɢɡɚɦɜɦɚ
Ако сте поискали информация от някоя
ɫɥɟɩɨɱɜɚɈɥɢɦɩɢɚɞɚɬɚ
ɝɚɡɢɧɚɪɟɲɚɜɚɦɞɚɩɨɞɯɨɞɹ
институция по Закона за достъп до обществена
ɤɴɦɩɢɥɟɲɤɢɬɟɝɴɪɞɢɑɭɜɚɥ
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
ɐɢɝɚɧɢɧ ɫɟ ɪɚɡɞɟɥɹ ɫ ɝɚ ɫɴɦ ɱɟ ɞɢɟɬɢɱɧɢ ɫɟ ɹɜɹɜɚɬ
можете да получите
ɞɠɟɬɨɫɢ
ɉɢɬɚɦɩɪɨɞɚɜɚɱɤɚɬɚ
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
 Ⱥɤɨ ɢɫɤɚɲ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɢ
Ɉɬɤɨɝɚɫɚɜɢɝɴɪɞɢɬɟ"
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
ɨɫɬɚɧɟɦɛɪɚɬɨɜɱɟɞɢ
Ɉɬɪɚ
www.aip-bg.org
Ⱥɡɡɚɩɢɥɟɲɤɢɬɟ

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

Програма
Достъп до Информация

Сканди

СУДОКУ

ɉɢɬɚɬ Ɋɚɛɢɧɨɜɢɱ ɛɢ ɥɢ
ȼɱɚɬɚ
ɩɨɠɟɪɬɜɚɥ ɫɜɨɹɬɚ ɤɪɚɜɚ ɡɚ
Ɉɦɴɠɟɧɚɥɢɫɢ"
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚɧɚɂɡɪɚɟɥ
 Ɉɬ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɜɪɟɦɟ ɚ ɬɢ
Ⱦɚ
ɠɟɧɟɧɥɢɫɢ"
Ⱥɫɜɢɧɹɬɚ"
Ⱦɚɚɦɚɧɟɦɧɨɝɨ
Ɋɚɡɛɢɪɚɫɟ
Ⱥɤɨɡɚɬɚ"
Ʉɚɡɜɚɦɧɚɦɨɹ
 Ʉɨɡɚɬɚ  ɧɟ ɜ ɧɢɤɚɤɴɜ
ɏɚɣɞɟɞɚɫɢɤɭɩɢɦɤɨɥɚ
ɫɥɭɱɚɣ
ɚɡ ɳɟ ɢɡɤɚɪɚɦ ɤɧɢɠɤɚ ɢ ɳɟ
Ɂɚɳɨ"
ɨɛɢɤɨɥɢɦɞɚɜɢɞɢɦɫɜɟɬɚ
 Ɂɚɳɨɬɨ ɧɹɦɚɦ ɤɪɚɜɚ ɢ
Ⱥɬɨɣ
ɫɜɢɧɹɚɤɨɡɚɢɦɚɦ
Ɍɨɹɢɥɢɨɧɹɫɜɹɬ"
ȼɟɝɚɧɢɬɟɧɟɹɞɚɬɤɨɥɛɚɫɢ
ɡɚɳɨɬɨɦɢɫɥɹɬɱɟɡɚɬɹɯɧɚɬɚ
ɧɚɩɪɚɜɚ ɟ ɭɦɪɹɥɨ ɧɟɜɢɧɧɨ
ɠɢɜɨɬɧɨ
Ɋɟɚɥɢɫɬɢɬɟ ɫɴɳɨ ɧɟ ɹɞɚɬ
ɤɨɥɛɚɫɢɡɚɳɨɬɨɡɧɚɹɬɱɟɡɚ
ɬɹɯɧɚɬɚɧɚɩɪɚɜɚɧɟɟɭɦɪɹɥɨ
ɧɢɤɚɤɜɨɠɢɜɨɬɧɨ
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За девети път емоции на Празника на Гребен поход
Тутракан-Малък Преславец
водните лилии
З

а девета поредна година край езерото на
село Малък Преславец
се проведе Празникът на
водните лилии. Участваха
повече от 40 самодейни художествени колективи от
Североизточна България,
които представиха фолклора на родните си места.
За страстните риболовци имаше организирано
състезание. Празникът по
традиция се провежда до
езерото край селото, в което има 46-декарова лилиева
плантация. Според специалисти в езерото край с.
Малък Преславец, което
е защитена територия, е
най-голямата у нас колония
на бяла водна лилия. Растението е със статут на
застрашен вид в Червената
книга на България.
По време на празника бяха
отчетени резултатите
от предварително обявения конкурс „Царството
на водните лилии – вода,
слънце и усмивки“. Във възрастова група, от 7 до 10
години, първото място си
поделиха Калина Миленова
от артстудио „Стагро” в

Разград и Селин Назми от
читалище „Христо Ботев
1901” в с. Зафирово с ръководител Лорета Станева.
От същата школа са завоювалите второ и трето
място - Габриела Миткова
и Весела Цонева.
В трета възрастова група, от 11 до 15 години, първо място завоюва Йорданка
Живкова от артстудио
„Стагро” в Разград, а вто-

ро - Васил Илиев от Дома
за деца в Малък Преславец
и Айкут Ниази от Школата
в Зафирово.
Колективна награда за
приложно изкуство се присъди на Школата „Изобразително изкуство и керамика”
към НЧ „Христо Ботев
1901” в с. Зафирово.
Специални награди за оригинална идея и креативно
мислене получиха картина-

апликация с мидени черупки
„Царството на водните
лилии”, изработена Илияна
Маринова и Кирчо Маринов
от Дома за деца в Малък
Преславец, апликация с
хартия – Виктория Калева и
Ния Станева от артстудия
„Стагро".
Светомира Красимирова
от същото студио получи
награда за пано-гоблен
“ТГ”
„Лилии”.

"Julyroad Нова Черна 2016"
от стр. 1 организатори на офроуд
състезания.
Надпреварата и тази година ще бъде в три класа
- А1 - експерт, където ще
се борят притежателите
на джипове висок клас,
А2 - хоби, за стандартни
автомобили и в клас АТВ
ще се надпреварват водачите на бъгита.
Първият ден от състезанието ще бъде трофи по
пътна книга. Стартът е в
10:00 часа, в Нова Черна,
етапът е 60-километров
и може да се премине за
около 5 часа. Всъщност,
пътната карта и за
двата дни вече е готова.
Чавдар Владимиров или
Чаро, както го наричат
приятелите му, е подготвил и терена. Очаква се

роуд. Предстои шестото
издание на "Julyroad Нова
Черна 2016"! В първия юлски ден са техническите и
организационни проверки,
а на 2 и 3 юли - и участници, и зрители ще преживеят истинско удоволствие
от надпреварата.
Организатори на
"Julyroad Нова Черна" са
Община Тутракан, в чийто Спортен календар събитието заема важно
място и, разбира се, Чавдар Владимиров и Атанас
Арабаджиев от Русе. И
двамата са познати лица
на офроудфеновете - те
са автомобилни състезатели и съдии, а в същото време професионални

Ʉɭɩɢɬɟɱɚɤɚɬɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ

ɑɚɜɞɚɪȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɩɨɞɝɨɬɜɹ
ɬɟɪɟɧɚɡɚɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨ

сериозна борба в тежкия
клас между екипажите
от Варна, София и Нова
Черна. Миналогодишните
победители Борис Борисов
и Венимир Великов и тази
година ще участват и ще
защитят името на Нова
Черна.
Владимиров предупреди,
че зрителите трябва да
спазват указанията на
съдиите (ще бъдат облечени в оранжеви тениски),
да пазят също и децата.
Публиката няма право да
помага на състезателите,
защото това води до наказание. Мечешката услуга е минус два часа време.
Удобната точка за зрителите е след с. Старо
село, в местността до някогашното село Ангелово.
След финала на състезанието през първия ден
- гответе се за Караоке
Офроуд! Организаторите

обещават щур купон и
луди забавления, включително "Оffroad музикален
талант"!
Стартът през втория
ден - 3 юли, ще бъде даден
в 9:00 часа. За клас А1
екстрем има в района на
с. Бръшлен и на острова
там.
Купите вече чакат победителите, церемонията е
предвидена за около 16:00
часа в основния бивак в
Нова Черна. Наградният
фонд е типично професионален!
"Julyroad Нова Черна
2016" се осъществява с
подкрепата на Община
Тутракан, ROAN`90, Fina,
"Калето", Networx, Utiform,
TripX-,Плевен, Басейн Регал, Агро Ф+С, Decor A,
Decor B, 2R-Пловдив, ЗП
"Георги Борисов" и Иван
Николов.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Честит рожден ден
и да почерпят:

25 юни - Васил ПЕТРОВ, Директор на Дирекция "Специализирана администрация", Община Главиница
26 юни - Рашко ДЕНЕВ, Общински съветник от ГЕРБ,
ОбС-Главиница, Ротари Клуб Тутракан
26 юни - Ирина ИВАНОВА, "Български пощи", Тутракан
26 юни - Йорданка МЕТОДИЕВА, Гл. спец "АО", Община
Тутракан
27 юни - Жанина СТОЯНОВА, Мед.сестра, ОДЗ "Полет",
Тутракан

27 юни - Денислав ЗЛАТКОВ, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
28 юни - Мирослав ДОЙЧИНОВ, Мл.спец. Счетоводител, Община Тутракан
28 юни - Кирилка НАКОВА, Мед.сестра, ОДЗ "Полет",
Тутракан
29 юни - Елена ТОМОВА, Зам.-областен управител,
Област Силистра

еждународният
ден на река Дунав - 29 юни, e
традиционният повод
за организиране регата по река Дунав,
информират от СНЦ за
развитие на туризма
в Тутракан и региона.
Тъй като денят е
делничен и с цел осигуряване на по-голяма
масовост, тази година
празникът ще бъде отбелязан малко по-рано.
За всички ентусиасти, съмишленици и
любители на водните
приключения с каяк,
Сдружението организира Гребен поход
по р. Дунав на 25 юни
- събота.
Маршрутът е от
Тутракан до Малък
Преславец, с разстояние по вода 20 р.км.
Участниците ще се
съберат на Лодкостоянката в Тутракан в
8:30 часа, а стартът
на похода - в 9:00 часа.
При благоприятно
ниво на водата и наличие на подходящо
място за спиране,
почивка ще бъде направена в Защитена
местност „Пожаревски острови”, допълват
още информацията

М

от Сдружението. Там
може да се наблюдава
биологичното разнообразие от защитени
и редки видове птици,
загнездили се сред
растителност от тополи и върби. В крайната точка - Малък
Преславец, мястото
е подходящо за попродължителен отдих,
игри и наслаждаване
на „Царството на водните лилии”.
Таксата за участие
в гребния поход е 20
лв. на човек и включва транспорт - 5 лв.,
застраховка - 5 лв.,
храна и напитки - 5 лв.,
такса участие 5 лв.
Членовете на сдружението, заплатили
членски внос за 2016
г. ползват отстъпка
от 50% от таксата
за участие.
"Стараем се да ви
показваме интересни и
красиви места, които
можем да преоткриваме и разглеждаме
заедно. Бъдете активни! Подарете си едно
незабравимо изживяване сред природата!"
- подканят всички от
СНЦ за развитие на
туризма в Тутракан и
региона.
“ТГ”

Заповядайте в обновения

Детски магазин

"Слънчице"
В него ще намерите качествени дрехи за
принцеси и малчугани!
Магазинът се намира в Тутракан
до механа "Мелани" и работи всеки ден
от 8:30 до 18:30 часа

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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