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Такса "Битови отпадъци"
остава непроменена
140 лв. дариха общинските съветници за лечението на малката Алиана
Калина ГРЪНЧАРОВА
ромилът за такса
"Битови отпадъци" за
следващата година в
община Тутракан няма да
бъде променен - това решиха общинските съветници
на проведеното заседание
на местния парламент на
24 ноември. В Тутракан, за
граждани, той е 6 промила,
а за фирми - 7. За всяко населено място от общината
промилите са в различен
размер.
Одобрената План-сметка
за поддържане на чистотата в града и селата е в размер на 926 178 лв., като от
такса "Битови отпадъци"

П

ще бъдат събрани 534 161
лв., а разликата добавена
от общинския бюджет.
На сесията бе приета
Стратегията за развитие
на социалните услуги в
община Тутракан за периода 2016 – 2020 г., а след
допълване на Годишната
програма за управление
и разпореждане с имоти
общинска собственост и
решения по шест разпоредителни сделки с такива
имоти.
Актуализиран бе и Поименния списък за разпределението на плана на
капиталовите разходи към
на стр. 3

Старши лейтенант Мария ЕНЕВА:

Обичам морето и
корабите, обичам
звука на машините!
Тутраканското момиче - морски офицер,
се обучава в Surface Warfare Officers School
в Нюпорт, Роуд Айлънд, САЩ
ɧɚɫɬɪhhh

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ
ОЩЕ:

Слово
за Йовков
ɧɚɫɬɪ

Правоимащите
социалнослаби
лица получиха
енергийните помощи
ɧɚɫɬɪ

Абонамент'2016
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК
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НОВИНИ
МКБППМН ЩЕ РАЗПРОСТРАНИ ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ СПИН
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
при община Тутракан, заостря вниманието на цялата
общественост по повод 1-ви декември Международен
ден за борба с ХИВ/СПИН, чрез специално изготвена
по темата брошура, която ще бъде изпратено по
училищата и раздавана на минувачи. Основният апел,
който комисията отправя към всички е: "Бъдете информирани! Информираният човек не греши!"
ПОДГОТОВКА ЗА ПРИЕМА НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ
ЗА СЛЕДВАЩА УЧЕБНА ГОДИНА
На 7 декември в заседателната зала на общинската администрация ще се проведе работна среща, в
която ще участват директорите на всички училища
на територията на общината. На нея ще бъде изработен график на дейностите за приема на ученици в
първи клас през следващата 2017/2018 учебна година,
информира директорът на Дирекция "Хуманитарни
дейности" Стефка Станкова.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА
БЧК-ТУТРАКАН
Организацията на БЧК в община Тутракан ще поведе
редовно отчетно-изборно събрание на 7 декември от
10:00 часа в Пенсионерския клуб на ул. "Крепостта".
КОЛЕДНИ ПАКЕТИ ЩЕ ДАРИ ОБЩИНА ТУТРАКАН
На проведеното през тази седмица заседание на
комисията по отпускане на еднократни помощи към
Община Тутракан е решено за предстоящите коледноновогодишни празници пакети с хранителни продукти
да бъдат дарени на 78 потребители на услугите
"Домашен помощник" и "Социален асистент", както
и на Центъра за настаняване от семеен тип и Дома
за стари хора.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
По повод предстоящия Международен ден на хората
с увреждания, който по цял свят ще отбележат на 3
декември, от общинската администрация ще изпратят поздравителни адреси от името на кмета д-р
Димитър Стефанов до Клуба на инвалида в Тутракан
и Съюза на слепите. Двете институции ще бъдат и
финансово подпомогнати за посрещане на празника.
ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РЗИ-СИЛИСТРА
ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ХИВ
Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Силистра
обявява Дни на отворените врати във връзка с превенцията на ХИВ, съобщиха от инспекцията.
До 2 декември, между 9:00 и 16:00 часа, желаещите
могат да посетят лабораторията „Медицински изследвания“ на инспекцията. Осигурен е консултант.
Предоставят се и информационни материали.
РЗИ в Силистра отбелязва по този начин Европейската седмица за изследване на ХИВ и Световния ден
за борба със СПИН.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРИЯ –
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Областен информационен
център – Силистра (ОИЦ)
организира информационна
среща на тема „Българското Председателство
на Съвета на Европейския
съюз“.
Какво представлява българското председателство и защо е важно за нас,
са въпросите, които ще бъдат обсъдени. Екипът на
ОИЦ-Силистра ще запознае присъстващите с организационната структура на ротационното председателство, значимостта му за България и българската
общественост, както и предизвикателствата, пред
които е изправена държавата ни. На участниците
ще бъдат предоставени информационни материали,
осигурени от Националния център по подготовка и
провеждане на Българското председателство.
Информационното събитие ще се проведе на 2
декември (петък) 2016 г., от 10:00 часа в залата на
ОИЦ-Силистра (сградата на Художествената галерия,
вход откъм Кукления театър). Поканени за участие са
представители на областна и общинска администрации, институции, НПО, младежи и медии. Срещата е
открита за всички, проявяващи интерес по темата.
СТАРТИРА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОЕКТИ
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА СГРАДИ В ТУТРАКАН
Община Тутракан организира начална пресконференция по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради: блок "Възход-3" и блок "Възход-4",
гр.Тутракан”, на който тя е бенефициент.
Проектът се реализира със средства от Европейския фонд за регионално развитие и националния
бюджет по Процедура BG16RFOP001-2.001: „Енергийна
ефективност в периферните райони", Приоритетна ос:
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Оперативна програма
„Региони в растеж 2014-2020“.
Пресконференцията ще се състои на 5 декември
2016 г., от 17:30 ч. в ресторант "Палермо".
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Правоимащите социалнослаби лица
получиха енергийните помощи
В
Калина ГРЪНЧАРОВА
сички молби на граждани от общините
Тутракан и Главиница
за отпускане на средства
за отопление или т.нар
енергийни помощи за настоящия отоплителен сезон са разгледани и по тях
са взети съответните решения, информира Рейхане
Нури, нач.-отдел "Социална
закрила" в Дирекция "Социално подпомагане"-Тутракан.
Всички молби са били за
отопление с твърдо гориво
и одобрените лица вече са
са подадени общо 742
ги получили. Статистикамолби, а са одобрени - 615.
та сочи, че в
Откази са получили податеобщина Тутракан
лите на 127 молби, от тях

изискуем за получаване на
такава помощ.
В

община Главиница

46 са извършили дарения на
недвижима собственост, а
останалите са с доходи над
диференцирания минимум

са подадени 808 молби.
Одобрени са 698, а е отказано на 118. Отказите
съответно са 56 - за доходи
над диференцирания, 14 - за
направени дарения и на 34 по други причини.
Получилите енергийни
помощи за отоплителен
сезон 2016/2017 г. трябва
да знаят, че служители на
Дирекция "Социално подпомагане" ще извършват
периодично насрещни проверки в произволно избрани
населени места и лица,
уточни Рейхане Нури.

Астма и епилепсия
Лекарствата за
високо кръвно стават мъчат младото
безплатни от 2017-та поколение на
Силистренска област
О
И

т началото на следващата година лекарствата за 200 000
българи с високо кръвно
стават безплатни. Терапията за страдащите
от есенциална хипертония ще се заплаща изцяло
от Здравната каса от 1
януари, реши Надзорният
съвет на институцията на
последното си заседание.
За целта касата ще отдели
малко над 10 млн. лв., информират от Министерството на здравеопазването.
Предложението медикаментите за този тип

хипертония да бъдат безплатни е на ресорния министър в оставка Петър
Москов и трябваше да влезе
в сила още през 2015 г. Разчетите тогава обаче показаха, че касата не може
да си позволи да заплаща
хапчетата на 200 000 души,
колкото страдат от заболяването. От здравното
министерство твърдят, че
от догодина това ще бъде
възможно благодарение на
въведения пръстов идентификатор, който значително
ограничил финансовите
разхищения.
“ТГ”

зпълнението на изискванията на профилактичния преглед
е от голямо значение за
ранното откриване на
отклонения в здравето и
развитието на подрастващите, напомнят от РЗОКСилистра. Формалното им
провеждане лишава детето
от ранна диагностика и
лечение.
В Силистренско децата
под 18 години, които са
диспансеризирани при лекар-специалист и биват
наблюдавани за хронично
заболяване са общо 350.
Най-много – 210, са диспансеризирани с диагнози
астма с алергичен или
неалергичен компонент.
Следват непълнолетните
с диагноза епилепсия, които
отнася и за икономиката, и за соса 93.
циалното им развитие, там инвесЗаболяването "Вродена
тиции общо взето няма, трудовият
сублуксация на бедрото"
пазар е в изключително тежко
състояние, там и хора вече почти се равнява по средноевропейските
няма. «И, за съжаление, в тези об- от 2014 г. Но това изобщо не може
ласти според нас вече е достигната да се каже за по-голямата част от
една критична точка, отвъд която страната, където са достигнати към
бърз темп на растеж много трудно момента между 20 и 40% от средможе да бъде достигнат», заяви ноевропейските нива на доходите.
Десислава Николова.
Според статистиката при средна
Единствено столичани живеят заплата от 1200 лева в столицата,
вече като европейци. По доходи и тази в Силистра е около 600 лв.
брутен вътрешен продукт София
Към края на октомври в три-

Област Силистра на 25то място в страната по
размер на заплатите
илистра вече е достигнала
дъното на икономическото
и социалното си развитие,
са тъжните изводи на Института
за пазарна икономика, съобщени
пред БНР от главния икономист
на института Десислава Николова.
Според нея за пета поредна година
Силистра и съседният Разград са
в дъното на класацията, заедно с
традиционно бедния Северозапад.
Темповете на растеж в тези
региони вече трудно могат да се
възстановят. Това изоставане се

С

е на трето място по честота и регистрираните с
него са 19.
За деветте месеца на
годината лекарите специалисти от извънболничната
медицинска помощ, които
са договорни партньори на
Здравната каса, са извършили 318 диспансерни прегледи на деца от областта.
Непълнолетните пациенти
с рецептурни книжки за
получаване на лекарства,
напълно или частично заплащани от Здравната каса
са 731. От тях 61 тази
година за първи път са
заверили рецептурна книжка. През месец октомври
общо 145 деца са получили
лекарствени средства, заплащани от Здравна каса.
От тях 80 са лекувани със
скъпоструващи лекарства,
изписвани по протокол.
“ТГ”

те бюра по труда в областта –
Силистра, Тутракан и Дулово,
регистрираните безработни са
6102. Равнището на безработица в
Силистренско е 13,4%, при 7,9 на
сто за страната. В Кайнарджа без
работа е почти 35% от трудоспособното население, а в Главиница
почти 22%.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 28 ноември 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 обучение по време на работа
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 машинен оператор - средно образование, трисменен режим
на работа
1 техник механик, монтаж на промишлени съоръжения – средно образование, английски и/или италиански език
1 офис мениджър – средно икономическо образование, ан-

глийски и/или италиански език
1 барман – няма изискване за заемане
3 сервитьори – няма изискване за заемане
1 помошник в кухня – няма изискване за заемане
1 монтажник, промишлено производство – средно професионално образование, работа с компютър, английски език,
шофьор кат.B
4 оператори, производствена линия – средно образование,
умения за работа с инструменти
2 бармани – средно образование
20 гладачи - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, кроене - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, шиене - няма изискване за заемане
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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Такса "Битови отпадъци"
остава непроменена
140 лв. дариха общинските съветници за лечението на малката Алиана
от стр. 1 за таксиметров превоз е
30 лв. Минималната цена
за таксиметров превоз на
пътници за един километър
пробег вече е 0,70 лв., а
максималната - 1 лв.
Прието бе и решение за
създаване на доброволно
формирование за предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации.
Във връзка с изпълнението на голям инвестиционен

24 ноември т.г., тъй като
има отпаднали планирани
дейности на стойност 108
хил.лв. Те са преразпределени предимно за ремонт на
детски площадки и асфалтиране на улици в Тутракан
и селата от общината.
Общинските съветници гласуваха промяна на
Наредба за определянето
и администрирането на
местните такси и цени

в растеж", с цел осигуряване на съответствие на
материално-техническата
база на Центъра за спешна
медицинска помощ, Общинският съвет прие решение,
с което възлага на управителя на МБАЛ-Тутракан д-р
Недка Цветкова да подпише с Министерството на
здравеопазването договор
за безвъзмездно ползване
и Договор за учредяване
на безвъзмездно право на
ȾɚɩɨɦɨɝɧɟɦɧɚȺɥɢɚɧɚɞɚɪɢɬɟɥɫɤɢɹɬɳɚɧɞɧɚɄɥɭɛɡɚ
строеж.
ɧɚɪɨɞɧɢɬɚɧɰɢɏɚɪɦɨɧɢɹɩɪɢɇɑɂɫɤɪɚɝɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
В началото на сесията
общинският съветник Адем
на услуги на територията
на общината, като разме- проект финансиран по Опе- Адем запозна колегите си
рът на разрешителното ративна програма "Региони с инициативата на Чита-

лището в с. Цар Самуил за
набиране на средства за
лечението на малката Алиана, чийто баща е родом от
селото. Той ги прикани да
се включат в кампанията и
си закупят от новогодишните сувенири, представени в
заседателната зала.
Организаторите на дарителската кампания информираха по-късно, че
съветниците са дарили
общо 140 лв.
Следващото редовно заседание на Общински съвет-Тутракан е насрочено
за 22 декември.

Обучениe на доброволни формирования от
област Силистра към Единна спасителна система
по Закона за защита при бедствия и аварии
Предстои изграждане на структура в община Тутракан
Областна администрация
Силистра с участието на
областния управител Стоян Бонев и на Паньо Панев – служител по сигурността на информацията, бе проведено обучение
на представители от общините
в област Силистра на съществуващи или на създаващи се т.нар.
доброволни формирования, които
действат по Закона за защита при
бедствия и аварии.
Обучението извършиха служители на Регионална дирекция ПБЗН
при ОД на МВР Силистра, вкл. и
със задача да представят проектите за изменения, свързани със
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заплащаното на доброволците и на
стандартите за тяхното техническо
оборудване.
В момента в област Силистра
има 4 формирования с общо 46
доброволци в общините Главиница, Кайнарджа, Алфатар, Ситово.
Предстои изграждане на структура
в община Тутракан. С последните
изменения в законодателството
в общините с население над 20
000 души, каквато е Силистра,
изграждането на доброволно
формирование е препоръчително,
но не е задължително.
Формированията са част от
Единната спасителна система в

За деинституциализация на
грижите и услугите за деца
Областна администрация
Силистра бе проведено
заседание на Областен
координационен механизъм по
деинституционализация Силистра, създаден преди повече от
две и половина години по идея
на британската благотворителна
организация „Надежда и домове за
децата“, клон България, и за целта
бе подписан меморандум за взаимодействие с администрацията на
областния управител.
Заседанието бе ръководено от
зам. областния управител Елена
Томова с участието на Тодор
Динков, директор на дирекция в
ОблА-Силистра, както още на националните координатори Боряна
Климентова и Елена Петкова, на
регионалния координатор Анелия
Петрова, както и на представители на общини и на социални

В

институции.
Какво стана ясно от направения
анализ и на представената информация по темите от дневния ред?
Направен е количествен и качествен анализ на завършилия първи
етап (от 2010 г. насам), някои
ключови моменти от който влизат
в материалите за втората фаза,
утвърдена от Министерския съвет
с постановление от 11.10.2016 г.
Отчита се напредък в закриването на домове за деца, вкл. и
за деца с увреждания (25), като
според справката от досегашните
137 социални институции са останали 46, което се оценява като
прогрес. Работи се по създаване
на ефективна система за ранна
превенция, по която досега е обръщано внимание в по-малка степен
за сметка на други „посоки“.
Във „визията“ има и ключови

Република България и стават факт
в рамките на Национална програма
за поетапно изграждане на доброволни формирования, каквито
до 2020 г. трябва да има в 2018
български общини (в момента по
регистрация – в 187 с общо 2 584
доброволци).
Според статистиката, през 2016
г. в област Силистра са гасени 9
пожара с участието на доброволци
в областта, като се наблюдава тенденция на намаляване на случаите,
тъй като намалява и броят на овчарите, съответно и на стадата с животни. Формированията, работещи
по планове за взаимодействие и

на база на графици за дежурства,
се изграждат на териториален
принцип, но вече е възможно да
се случват и по инициатива на
юридически лица.
Най-често в тях влизат служители на общините, за които са
предвидени 6 етапи на обучение.
Полагат им се застраховки, както
още оборудване (1 000 лева на
доброволец) и обучение. За работата на ДФ отговарят кметовете, но
всяко от тях има свой ръководител.
Освен при пожари, формированията могат да действат и при аварии,
земетресения и др. случаи.

мерки, вкл. за изграждане на необходимата инфраструктура чрез
т.нар. смесено финансиране (в
първия етап благодарение и на 4
оперативни програми). Предвидено е разширяването на мрежата за
превенция на изоставянето на деца
по целенасочена програма. Актуална става Карта на услугите. Във
всяка област ще има патронажна
грижа, нов момент са спешните
центрове за подкрепа с места за
кратковременно настаняване.
Какво предстои: закриване на
регионалните съвети за осиновяване и създаване на Съвет за
осиновяване на национално ниво
с по-леки процедури и на база на
целенасочена програма с предвидена материална подкрепа към
реинтеграцията в семейна среда.
Област Силистра е деветата в
страната, където бе осъществена
инициативата на българския клон
на Фондация „Надежда и домове
за децата“ за създаване на координационна междуинституционална форма на сътрудничество
по отношение към грижите за

децата, водени от убеждението,
че всяко дете трябва да има дом
и семейство.
През изминалото време на територията на област Силистра
организацията осъществява проект, свързан със „Стратегическата
деинституционализация за премахване институционалната грижа
за деца под 3 години“, реализиран
в контекста на темата на проведената среща.
В резултат на взаимната работа
на територията на област Силистра
е даден шанс на 51 деца да имат
свой дом и семейство. Предотвратено е изоставянето на 37
деца от техните родители. Други
14 деца, отглеждани в дома за
бебета в Силистра, днес отново са
при семействата си и растат сред
братята и сестрите си. А само до
преди 2 години единствено като
добро желание изглеждаше идеята
всяко едно от онези 21 дечица,
настанени в Дома за медико-социални грижи за деца, да се върне в
семейството си или да си намери
“ТГ”
нови родители.

“ТГ”

НОВИНИ
ПО-СКЪПИ ЦИГАРИ ОТ ДОГОДИНА
Масовите цигари поскъпват. Това решиха депутатите, гласувайки на второ четене текстове от Закона
за акциза и данъчните складове. Гласуваните изменения се отнасят до промяна на формулата за акциза
на цигарите. Именно това ще доведе до поскъпване
на масовите цигари с 10-15 стотинки. Промяната на
формулата обаче ще намали цената на скъпите цигари
и ще е в рамките на няколко стотинки.
Заради приетите изменения цигарите, които са
около 4,70 лв. ще се продават за приблизително 5 лева.
Луксозните цигари обаче от 6,50 лв. ще поевтинеят
с 20 ст. Мярката ще стане факт догодина.
ТЕНИС НА МАСА
Общинско състезание по тенис на маса ще се
проведе на 1 декември. То е част от Националните
ученически игри и по традиция ще бъде домакинствано
от Социално-педагогически интернат "Христо Ботев"
в с. Варненци.
КРИМИНАЛЕ
Компютри, радиатори и други вещи на неуточнена
към момента стойност са откраднати от обществена сграда в село Малък Преславец. Престъплението
е извършено в периода 23 октомври – 23 ноември.
Образувано е досъдебно производство.
Трима са заловени да превозват дърва с неясен произход. 53-годишният К.И. и Р.И. (62 г.) били засечени от
полицията на 24 ноември в района на село Нова Черна,
докато превозвали с каруци по 1 куб.м дърва, добити
незаконно от горския фонд. Без редовно писмено позволително транспортирал същото количество дърва
и 43-годишният Е.И. Той бил установен на следващия
ден в района на село Зафирово.
Незаконните дърва са иззети, а по случаите са
започнати бързи производства.
Тутракански полицаи установиха водач, ранил пешеходец и избягал. Пътнотранспортното произшествие е станало на 24 ноември около 18:30 часа в село
Преславци. 55-годишният С.Р. ударил с автомобила
си „Рено” 72-годишен пешеходец, причинявайки му
счупване на таза, след което напуснал местопроизшествието и се укрил.
В рамките на няколко часа полицейски служители
установили виновния водач и го задържали за срок до
24 часа.
Срещу него е образувано досъдебно производство.
Полицията изяснява обстоятелствата, при които
е пострадал 61-годишен мъж от Старо село. Той бил
открит в безпомощно състояние на една от улиците
в селото около 06:00 часа на 26 ноември. Към момента
е установено, че предната вечер мъжът е бил част
от компания, която влязла в конфликт с друга група
жители на селото след почерка с алкохол в питейно
заведение. Пострадалият е настанен в болница в Русе
с фрактура на черепа.
Случаят се разследва, образувано е досъдебно производство.
Късо съединение причинило пожар в лек автомобил на 28 ноември около 13:45 часа в село Зафирово.
Изгоряла предната част на колата, преди огнеборци
от Противопожарен участък – Главиница да потушат
пожара.
Няма пострадали.

Стартират
две програми за
безработни млади хора
А

генцията по заетостта обяви прием на
заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която е насочена
към безработни лица до 29
години включително, както и по схема „Обучения и
заетост“ – за безработни лица на възраст над
29 години. И двете схеми
са съфинансирани от Европейския социален фонд
по Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“.От 28 ноември
до 9 декември във всички
бюра по труда в страната
всеки работодател, който
желае да наеме безработни
лица по тези схеми, може
да подаде заявка за разкри-

ване на свободни работни
места, съобразно своите
потребности. Одобрените безработни ще имат
възможност да преминат
професионално обучение.
Максималният брой безработни, които могат да се
наемат от 1 работодател,
е 10. За да се гарантират
справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните
заявки ще бъдат разгледани
и оценени от Комисиите по
заетостта към Областните съвети за развитие. На
одобрените работодатели
ще бъдат възстановени
средства за трудови възнаграждения на наетите по
схемата.
“ТГ”
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Старши лейтенант Мария ЕНЕВА:

Обичам морето и
корабите, обичам
звука на машините!
Тутраканското момиче - морски офицер,
се обучава в Surface Warfare Officers School
в Нюпорт, Роуд Айлънд, САЩ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɨɦɢɱɟɬɨ ɨɬ ɫɧɢɦɤɢɬɟ
ɟ ɫɬɚɪɲɢ ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ
ɆɚɪɢɹȿɧɟɜɚɈɬɌɭɬɪɚɤɚɧȿɞɧɢɹɩɨɡɧɚɜɚɬɥɢɱɧɨ
ɞɪɭɝɢ ɫɚ ɱɭɜɚɥɢ ɡɚ ɧɟɹ Ɍɹ ɟ
ɨɧɨɜɚ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɨ ɦɨɦɢɱɟ
ɤɨɟɬɨ ɫɥɟɞ ɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɪɟɞɧɨɬɨ ɫɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɋɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɫɟɩɨɫɜɟɬɢ ɧɚ ɦɨɪɫɤɨɬɨ ɜɨɟɧɧɨ ɞɟɥɨ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɡ  ɝ
ɡɚɜɴɪɲɢɫɨɬɥɢɱɢɟȼȼɆɍÄɇ
Ƀȼɚɩɰɚɪɨɜ´ɩɴɪɜɟɧɟɰɜɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɬɚ ÄɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɬɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɨɬɜɨɟɧɧɨɦɨɪɫɤɢɬɟɫɢɥɢȾɢɩɥɨɦɚɬɚɣɜɪɴɱɢɬɨɝɚɜɚɲɧɢɹɬ

М

ɝɆɚɪɢɹȿɇȿȼȺɡɚɜɴɪɲɜɚȼȼɆɍɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
ȼɚɪɧɚ

ПРОЕКТ: „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА В ГР.ТУТРАКАН"
Договор №BG16RFOP001-2.001-0014-С01/15.09.2016 г.
Община Тутракан организира начална пресконференция по Проект „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура
в гр. Тутракан” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-2.001-0014-C01/15.09.2016 г.", на
който е бенефициент.
Проектът се реализира със средства по
Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020, Приоритетна ос 2: «Подкрепа
за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони», процедура
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност
в периферните райони”.
Пресконференцията ще се състои на
8.12.2016 г., от 13:30 ч., в Заседателната
зала на Община Тутракан, на ул. "Трансмариска" 31.
Предвидени са два панела:
1. Презентации:
- от Община Тутракан - за целите на проекта, размера на бюджета на проекта и на финансовата помощ на
ЕС, ролята на Община Тутракан, както и кратка информация за Оперативната програма;
- техническа презентация - резултати от обследване за енергийна ефективност на двете обществени
сгради, предвидени дейности и очаквани резултати;
2. Дискусия - въпроси и отговори.
Проектът предвижда прилагане на мерки, които допринасят за достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на енергийното потребление в сградите на Целодневна детска градина
„Патиланчо” и Общински център за извънучилищни дейности (ОЦИД) в гр.Тутракан.
Един от проблемите в образователната инфраструктура е ниската степен на енергийна ефективност.
Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградите и ще намалят разходите за поддръжка.
Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй
като ще осигурят рентабилна експлоатация на
общинските сгради, което ще позволи устойчиво
да продължи управлението и поддръжката им,
с оглед предоставяне на по-добри и допълнителни услуги на населението и по този начин
ще допринесат за намаляване на темпа на
миграция към по-големите градове. Подобряването на енергийната ефективност има важен
допълнителен ефект - ще бъдат създадени нови
работни места най-вече в местни предприятия
от строителния сектор. Предлаганите мерки
ще допринесат за запазване на традиционните
функции на града - опорен център, свързани с
предлагане на образователни услуги не само на
градското население, но и за населението на
околните периферни райони. Инвестициите в
мерки за енергийна ефективност в тези сгради,
освен енергоспестяващ ефект, ще служат като
пример за добра практика на местно ниво и ще
насърчат прилагането на подобни мерки, финансирани както от националния бюджет, така и
от други източници.
Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр.Тутракан", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

ɜɨɟɧɟɧ ɦɢɧɢɫɬɴɪ Ⱥɧɸ Ⱥɧɝɟɥɨɜ ɡɚ ɤɨɟɬɨ ɢ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ
ɝɥɚɫɩɢɫɚ
Ɇɚɪɢɹ ɡɚɩɨɱɜɚ ɨɮɢɰɟɪɫɤɚɬɚ ɫɢ ɫɥɭɠɛɚ ɧɚ ɮɪɟɝɚɬɚɬɚ
Äɋɦɟɥɢ´ ɜ ɫɴɫɬɚɜɚ ɧɚ ɉɴɪɜɢ
ɞɢɜɢɡɢɨɧ ɩɚɬɪɭɥɧɢ ɤɨɪɚɛɢ
ɜɴɜ ȼɚɪɧɚ ɤɚɬɨ ɤɨɦɚɧɞɢɪ ɧɚ
ɡɟɧɢɬɧɨɪɚɤɟɬɧɚɬɚɛɚɬɚɪɟɹɧɚ
ɮɪɟɝɚɬɚɬɚ ɉɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɤɚɬɨ
ɳɭɪɦɚɧ ɢ ɫɟɝɚ ɟ ɤɨɦɚɧɞɢɪ
ɧɚ ɪɚɤɟɬɧɨɚɪɬɢɥɟɪɢɣɫɤɚɬɚ
ɛɨɣɧɚɱɚɫɬ
Ɇɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɡɚɜɴɪɲɜɚ
ɫɨɬɥɢɱɢɟɢɦɚɝɢɫɬɴɪɫɤɚɫɬɟɩɟɧɩɨɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɬɚɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬÄɄɨɪɚɛɨɜɨɞɟɧɟ
ȼɫɴɳɧɨɫɬ ɢɧɬɟɪɟɫɴɬ ɤɴɦ
ɫɬɥɟɣɬɆɚɪɢɹȿɧɟɜɚɬɨɡɢɩɴɬ
ɟ ɡɚɪɚɞɢ ɱɟɬɢɪɢɦɟɫɟɱɧɨɬɨ
ɣ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɤɨɟɬɨ ɡɚɜɴɪɲɜɚ
ɫɟɝɚɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɜɋȺɓ
ɁɚɧɟɝɨɬɹɪɚɡɤɚɡɚɜɆɨɪɫɤɢ

ɤɚɤɬɨɢɨɛɦɹɧɚɧɚɨɩɢɬɫɨɮɢɰɟɪɢɨɬɜɨɟɧɧɨɦɨɪɫɤɢɬɟɫɢɥɢ
ɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɞɴɪɠɚɜɢ
ȿɞɢɧɥɸɛɨɩɢɬɟɧɦɨɦɟɧɬɨɬ
ɩɪɟɛɢɜɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ȿɧɟɜɚ ɡɚɞ
ɨɤɟɚɧɚɟɫɬɴɩɜɚɧɟɬɨɧɚɛɨɪɞɚ
ɧɚ ɧɚɣɝɨɥɟɦɢɹ ɢ ɧɨɜ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɧɚȼɆɋɧɚɋȺɓɤɨɣɬɨ
ɚɤɨɫɬɢɪɚ ɩɪɟɡ ɦɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɜ ɇɸɩɨɪɬ ɇɚ ɠɢɜɨ ɤɨɪɚɛɴɬ
ɟ ɞɨɫɬɚ ɜɩɟɱɚɬɥɹɜɚɳ ɤɚɤɬɨ
ɫ ɪɚɡɦɟɪɢɬɟ ɫɢ ɬɚɤɚ ɢ ɫɴɫ
ɫɢɥɭɟɬɚɫɢɥɢɩɫɜɚɬɢɡɜɴɧɛɨɪɞɨɜɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɦɚɱɬɢɚɧɬɟɧɢɢɜɴɨɪɴɠɟɧɢɟ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɨɬɛɟɥɹɡɜɚɬɹ
Ʉɨɪɚɛɴɬɫɟɧɚɪɢɱɚ=XPZDOW
ɧɚ ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɚɞɦɢɪɚɥ ȿɥɦɨ
Ɂɭɦɭɨɥɬɥɟɝɟɧɞɚɜɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɬɟɜɴɨɪɴɠɟɧɢ
ɫɢɥɢɜɟɬɟɪɚɧɨɬȼɬɨɪɚɬɚɋɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɢɤɨɧɮɥɢɤɬɢɬɟɜ
Ʉɨɪɟɹ ɢ ȼɢɟɬɧɚɦ ɡɚɩɨɦɧɟɧ

ɝɫɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧɫɤɨɥɟɝɢɨɬɤɭɪɫɚɜ6XUIDFH
:DUIDUH2FHUV6FKRROɜɇɸɩɨɪɬɊɨɭɞȺɣɥɴɧɞ

ɜɟɫɬɧɢɤɨɬɤɴɞɟɬɨɧɚɭɱɚɜɚɦɟ
ɱɟ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɫɢ ɜ ɨɛɭɱɢɬɟɥɧɢɹɤɭɪɫɜ6XUIDFH:DUIDUH
2ႈFHUV6FKRROɜɇɸɩɨɪɬɊɨɭɞ
Ⱥɣɥɴɧɞɟɩɨɥɭɱɢɥɚɧɨɦɢɧɚɰɢɹ
ɨɬɩɪɟɤɢɹɫɢɤɨɦɚɧɞɢɪɤɚɩɢɬɚɧ,,ɪɚɧɝȻɨɪɢɫɥɚɜȼɟɥɢɤɨɜ
ɢɟɨɞɨɛɪɟɧɚɟɨɬɤɨɦɚɧɞɢɪɚ
ɧɚɞɢɜɢɡɢɨɧɚɤɚɩɢɬɚɧ,,ɪɚɧɝ
ɉɟɬɤɨəɤɢɦɨɜɌɹɩɨɥɚɝɚɢɡɩɢɬ
ɩɨɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟɡɢɤɜɉɨɫɨɥɫɬɜɨɬɨɧɚɋȺɓɢɟɨɞɨɛɪɟɧɚ
2ɛɭɱɟɧɢɟɬɨ ɫɟ ɫɴɫɬɨɢ ɨɬ
 ɦɨɞɭɥɚ ɩɨɫɥɟɞɜɚɧɢ ɨɬ 
ɢɡɩɢɬɚɨɛɭɱɟɧɢɟɜɴɜɜɢɞɨɜɟɬɟɛɨɣɧɢɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɦɨɪɟɢ
ɨɫɧɨɜɢɬɟɧɚɜɢɞɨɜɟɬɟɨɬɛɪɚɧɢ
ɢɡɚɳɢɬɢɧɚɤɨɪɚɛɚ
Ɂ ɚ   Ɍɭ ɬ ɪ ɚ ɤ ɚ ɧ ɫ ɤ ɢ  ɝɥ ɚ ɫ 
ɫɬɥɟɣɬ Ɇɚɪɢɹ ȿɧɟɜɚ ɞɨɩɴɥɧɢɱɟɜɤɭɪɫɚɢɦɚɨɛɭɱɚɟɦɢ
ɨɬ Ʉɚɬɚɪ ɋɚɭɞɢɬɫɤɚ Ⱥɪɚɛɢɹ
ȺɪɠɟɧɬɢɧɚɉɟɪɭɌɚɣɜɚɧɂɧɞɨɧɟɡɢɹ Ɏɢɥɢɩɢɧɢ ɢɡɬɨɱɟɧ
Ɍɢɦɨɪ Ʌɢɬɜɚ ɑɟɪɧɚ ɝɨɪɚ
ɤɨɟɬɨ ɞɚɜɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɜ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɪɟɞɚ ɞɚ ɫɟ
ɢɡɭɱɚɬɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟɢɦɟɬɨɞɢɬɟ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜɴɜ ȼɆɋ ɧɚ ɋȺɓ

ɤɚɬɨ ɧɚɣɦɥɚɞɢɹɬ ɨɮɢɰɟɪ
ɨɝɥɚɜɢɥȼɨɟɧɧɨɦɨɪɫɤɢɬɟɫɢɥɢ
ɧɚɋȺɓ
ɋɢɝɭɪɧɨ ɫɢ ɡɚɞɚɜɚɬɟ ɜɟɱɟ
ɜɴɩɪɨɫɚ  ɤɚɤ ɢ ɡɚɳɨ ɟɞɧɨ
ɦɥɚɞɨ ɦɨɦɢɱɟ ɫɟ ɩɨɫɜɟɳɚɜɚ
ɧɚɜɨɟɧɧɚɬɚɦɴɠɤɚɩɪɨɮɟɫɢɹ"
ɈɬɝɨɜɨɪɴɬɡɚɌȽɞɚɜɚɫɚɦɚɬɚ
ɆɚɪɢɹɁɚɳɨɬɨɨɛɢɱɚɦɦɨɪɟɬɨ ɢ ɤɨɪɚɛɢɬɟ ɨɛɢɱɚɦ ɡɜɭɤɚ
ɧɚ ɦɚɲɢɧɢɬɟ ɋɦɹɬɚɦ ɱɟ
ɩɪɨɮɟɫɢɹɬɚɟɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚ
ɞɢɧɚɦɢɱɧɚɢɞɚɜɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɲɢɪɨɤ ɫɩɟɤɬɴɪ
ɨɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɂɤɚɤɬɨɤɚɡɜɚɬ
ɯɨɪɚɬɚɄɪɴɜɬɚɜɨɞɚɧɟɫɬɚɜɚɈɳɟɩɨɦɧɹɩɨɤɨɣɧɢɹɫɢ
ɞɹɞɨɌɨɞɨɪɤɨɣɬɨɛɟɲɟɦɨɪɹɤ
ɱɢɱɨɦɢȽɨɲɨɫɴɳɨɋɦɹɬɚɦ
ɱɟ ɥɸɛɨɜɬɚ ɤɴɦ ɦɨɪɟɬɨ ɟ
ɧɟɳɨɤɨɟɬɨɢɥɢɝɨɢɦɚɲɢɥɢ
ɝɨɧɹɦɚɲȺɤɨɝɨɨɛɢɱɚɲɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɬɨɡɧɚɱɢɫɢɝɨɬɨɜɞɚ
ɩɨɫɜɟɬɢɲɠɢɜɨɬɚɫɢɧɚɧɟɝɨ
ȺɫɬɥɟɣɬɆɚɪɢɹȿɧɟɜɚɨɛɢɱɚɛɟɡɤɪɚɣɧɨɦɨɪɟɬɨ
ɋɧɢɦɤɢ ɂɜɚɧ ɋɅȺȼɈȼ
ɢ ɥɢɱɟɧ ɚɪɯɢɜ ɧɚ Ɇɚɪɢɹ
ȿɇȿȼȺ

Слово за Йовков

Калина ГРЪНЧАРОВА
дин истински спектакъл поднесоха възпитаниците на СУ "Йордан Йовков" на 28 ноември в
голямата зрителна зала на
тутраканското читалище.
Поводът - ясен и очакван!
Патронният празник на
средното училище! А той
не е кой да е, а певецът
на Добруджа - писателят
Йордан Йовков!

Е

В малката „вселена“,
която Йовков създава чрез
своите разкази, всичко
има човешки измерения.
Любовта към хората се
превръща в основа на цялото му творчество, а
култът към красотата,
хармонията и съвършенството в негов основен
нравствен и естетически
критерий. Прониквайки
дълбоко в душевността
на българина, докосвайки
се до най-съкровеното и
чистото в нея, той създава един неповторим свят
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към ОЦИД, която той ръководи.
В празничната вечер
учениците, учителите и
присъствалата в залата
публика, голяма част от
която, получила своето
средно образование в СУ
"Йордан Йовков", бяха поздравени от в.и.д. директор на училището Анелия
Калдарева. За празника
Поздравителни адреси и
цветя бяха поднесени от
името на кмета на общината д-р Димитър Стефанов и председателя на
Общинския съвет Данаил

ка. Но хубави жени Индже
беше виждал много. Защо
това момиче, което на
косъм беше останало да
загине, стоеше пред него
тъй спокойно и кафявите
и очи го гледаха радостно
и занесено? Ето кое учуди
Индже. Усмивката на тая
жена и погледът на очите
и заседнаха дълбоко в душата му."
Да, това е част от разказа "Индже"! И не само
него представиха учениците от СУ "Йордан Йовков". На сцената оживяха
Шибил, Сали Яшар, Рада,

Николов, които уважиха с
присъствието си празничния спектакъл.
"Гори цялото село! Но
ето долу на улицата се
показва мома. Малко живи
хора бяха останали в селото, отгде беше се взела
тая жена? От две страни

Люцкан...
И който бе в залата, със
сигурност се върна в ученическите години - в любимото училище, с любимите
учители, с незабравимите
спомени...
В спектакъла, който за
поредна година е доказа-

към нея тичаха кърджалии,
момата изпищя, видя Индже и с прострени ръце се
спуснаха към хана. Индже
не мислеше да слезе, но
погледна отгоре, видя лицето на момата и слезе.
Хубава беше, тънка, висо-

телство за възможностите в образованието и
възпитанието, които дава
средното тутраканско
училище, участваха ученици от всички класове - от
1-ви до 12-ти клас. Той се
реализира и с подкрепата
на танцьорите от Танцово
училище "Тутракан" с ръководители Тотка и Лазар
Лазарови, танцьорите от
ТФ "Дунавска младост" с
ръководител Елена Атанасова и солистите от
детска вокална формация „Слънчева усмивка”
с ръководител Доротея
Бальовска, които поднесоха своите музикални и
танцови поздравления. И
един бивш възпитаник на
СУ „Йордан Йовков” бе на
сцената - Искрен Иванов
от с. Старо село свири
на кавал.
Пред учениците и учителите на СУ "Йордан
Йовков" предстои цяла
една учебна година. Да им
пожелаем за пореден път
да са сред най-добрите
училища в Силистренска
област след приключване
на външните оценявания и
зрелостните изпити.
Снимки:
Антония КАЛДАРЕВА

на благородство, любов и
красота. В този свят ни
пренесоха и учениците от
СУ „Йордан Йовков”.
В препълнената зала,
публиката очакваше да
види любими герои и превъплътените в тях ученици-актьори и певци, които
действително, направиха ноемврийската вечер
незабравима. Един добър
спомен за цял живот!

Всъщност, спектакълът
е реализиран по идея и
сценарий на старши учителя Светла Димитрова,
а постановката и адаптацията е на главен учител
Маргарита Манолова, на
педагогическия съветник
Анелия Чолакова и на библиотекарката Красимира
Нейчева.
Характерният за Йовковите истории декор,
логично, бе дело на старши
учителя Аурел Стоянов и
учениците от Школата по
изобразително изкуство

П

реди две години - на 21 ноември 2014 г., в с. Варненци бе открита Етнографска къща-музей. Тя
е единствената по рода си в община Тутракан.
Къщата, строена през 1955 г. от сем. Тодора и Васил
Спасови, е закупена от НЧ "Светлина-1904 г." и за няколко години е ремонтирана. В трите стаи, коридорите
и избата са разположени десетки предмети на бита и
народни носии, характерни за селото.
Всички експонати са дарени от жителите на Варненци.
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Нови книги

ЧИСТОТА
ДЖОНАТАН ФРАНЗЕН
а 25 ноември излезе
от печат дългоочакваният роман
на Джонатан Франзен

Н

„Чистота”, проникнове- тота в отношенията
но изследване на човеш- помежду ни и с околния
ките връзки и непости- свят.
жимия стремеж за чисС „Чистота“ (превод: Владимир Молев,
592 стр., цена: 25 лв.)
съвременният американски класик намига
иронично към собствената си амбиция да
създаде голям социален
роман в традицията на
Дикенс и Достоевски.
След завършването на
колежа, вместо найсетне да поеме пътя
си в „истинския живот”,
Пип Тайлър се озовава в

безпътица - обременена
от огромен студентски
заем, който няма как
да върне, от тайната
си любов към женения
Стивън и най-вече от
психически неуравновесената си майка, която
категорично отказва
да разкрие кой е баща
й, Пип се възползва от
случайно изскочилата
възможност да обърне
гръб на всичко и да замине за Южна Америка.
Авторът не се колебае
да намеси в разказа
социалните мрежи, разследващите сайтове и
хакерските атаки като
среда, която упражнява неимоверно влияние
над ежедневието ни
и определя модела на

днешната цивилизация.
Франзен обрисува мащабните обществени
движения и процеси интелигентно и увлекателно и поставя под
увеличителното стъкло
на микроскопа човешката душа, бленуваща за
вътрешен покой, всеобща справедливост и
„чистота”.
Джонатан Франзен
е роден през 1959 г.
в Чикаго, Илинойс, израства в предградията
на Мисури. Единодушно
обявен от критиката за
„първия велик американски роман на XXI век“,
„Поправките“ (2001) печели Националната награда за белетристика
на САЩ и се нарежда

сред финалистите за
„Пулицър“, а авторът му
светкавично се сдобива
със сравнения с творци
като Томас Пинчън, Филип Рот и Дейвид Фостър Уолъс. С появата на
романа „Свобода“ (2010)
името Джонатан Франзен се превръща в сeнзация. Списание „Тайм“
го удостои с титлата
велик американски писател, а Опра Уинфри
го включи в своя книжен
клуб. „Чистота” е универсална, безмилостно
прецизна дисекция на съвременното семейство
и общество - портрет,
в който всеки може да
разпознае черти от
собствената си физиономия.

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
П Р О Е К Т
„Енергийна ефективност в общински административни сгради - гр. Тутракан”
№ BG16RFOP001-2.001-0060-C01/15.09.2016г.
Бенефициент: Община Тутракан
Финансираща програма
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 2
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001„Енергийна ефективност в периферните райони”

Община Главиница
Област Силистра

Съобщение
Община Главиница кани на среща всички потенциални бенефициери и заинтересовани страни за
представяне на Програма за развитие на селските
райони 2014 -2020. Програмата ще бъде представена от Областна служба съвети в земеделието-Силистра на 05.12.2016 г. (понеделник) от 13:30 часа в
заседателната зала на Община Главиница.

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

СЪОБЩЕНИЕ
№ 56/28.11.2016 год.
(на основание чл.149, ал.1 и чл.131 от ЗУТ)
Във връзка с чл.150, ал.3 Ви съобщаваме, че:
1. Е издадено Разрешение за строеж № 43 / 24.11.2016
год. за строителство на ”Къща за гости ” от Главния
архитект на Община Тутракан на „Благодарност”
ЕООД
2. Със Заповед №РД-04-1543/24.11.2016 год. на Кмета
на Община Тутракан е одобрен проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация
на улици и поземлени имоти, и за режим на застрояване
/ИПРЗ/ към КПИИ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73496.500.1564 по КККР на гр. Тутракан; в
кв. 2 от Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на
кв. ”Рибарска махала”, Тутракан, одобрен със Заповед
№114/29.04.1991 год., изработен по реда на чл.134, ал.2,
т.1 от ЗУТ в обхват до един квартал и чл. 44, ал.1,
т.13 и ал. 2 от ЗМСМА с възложител „БЛАГОДАРНОСТ”
ЕООД - гр.Тутракан
Частите на комплексния проект подлежат на обжалване пред Административен съд - гр.Силистра по реда
на чл.215 от ЗУТ чрез Община гр.Тутракан в 14-дневен
срок от съобщаването им на заинтересуваните лица
при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

На 09.12.2016 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Тутракан ще се проведе пресконференция за представяне
на проект „Енергийна ефективност в общински административни
сгради - гр. Тутракан”.
Бенефициентът Община Тутракан подписа договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0060-C01/15.09.2016г.
за този проект на 15.09.2016г. Продължителността на проекта е 30
месеца.
Стойността на проекта е 1 848 894,20 лв. от които 1 789 374,20 лв.,
представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ и 59 520,00
лв. собствен принос на Община Тутракан.
Средствата за безвъзмездна финансова помощ 1 789 374,20 лв. се
осигуряват в процентно съотношение съответно 85:15%, както следва:
1 520 968,07 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 268 406,13 лв. национално съфинансиране.
Целта на пресконференцията е да се запознае местната общественост с проекта, който Община Тутракан изпълнява. Ще бъдат
представени целите, предвидените дейности и очакваните резултати
на проекта. Ще бъде дадена информация за програмата, по която
Община Тутракан е получила финансиране, както и за размера на
бюджета на проекта и на финансовата помощ на ЕС.
За допълнителна информация: инж. Красимира Пейчева, моб.
0879835809, Тутракан, ул. „Трансмариска № 31.
„Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност в
общински административни сгради - гр.Тутракан” по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0060- C01/15.09.2016г.”,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган на ОПРР 2014-2020 г.”

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 54/25.11.2016 год.

Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн.
чл. 124 а, ал.1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен
Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план
/ПП/ за прокарване на водопроводно отклонение за
обект: Климатизирана сграда за приемане, почистване,
сортиране, охлаждане, съхранение на плодове за пазар в
ПИ 015010 в землището на с.Старо село с възложител
„Дунав плод” ООД гр.Тутракан.
Трасето е проектирано да мине през ПИ №015001
(Полски път, Общинска публична собственост) и ПИ
015036 (собственост на възложителя). Водопровода
е със сервитут по три метра от двете страни и с
обща дължина 87,78 м с начало точка на включване
в съществуващ водопровод „Етернит” Ф300 мм до
границата ПИ 015010.
Плановете и придружаващата ги документация са
изложени в сградата на Общинска администрация,
ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.II.
На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/ Заитересуваните лица могат в
едномесечен срок от обявлението да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 55/25.11.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Ви съобщава,
че е изработен проект: Подробен устройствен план /
ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ за УПИ IХ
-621, УПИ Х-621 и VIII-620 в кв. 41 от Кадастрален и
регулационен план на с.Цар Самуил, Община Тутракан.
Плановете и придружаващата ги документация са
изложени в сградата на Общинската администрация,
ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.II.
На основание чл.128, ал.3 и 5 от Закон за устройство
на територията /ЗУТ/ Заинтересуваните лица могат
в 14-дневен срок от съобщението да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

На 17 декември 2016 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
10:00 часа.
По желание на групата-организирано посещение
на Парламента /Двореца на Чаушеску/ - втората
по големина административна сграда в света след
Пентагона /заявява се предварително/.
Панорамна автобусна обиколка на града: Кралския
дворец, Народния театър, Университета, площада
на Революцията, Триумфалната арка и други.
13:00 - Отпътуване за търговски комплекс
“Baneasa Shopping city“ и Ikea. Свободно време за
предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
17:30 - Отпътуване към центъра - пешеходна
разходка в сърцето на Букурещ, за да се насладим
на красивото коледно осветление и настроение.
Посещение на старата, историческа част на града
- пеша: Княжеската църква, останки от княжеския
дворец, крепостта Букурещ, дала името на града,
Манук хан, улица Габровени, Смърдан, Липскани.
18:30 - Отпътуване от Букурещ
21:00 - Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси, панорамна обиколка на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина”, екскурзоводско
обслужване
Цената не включва: Вход за Палата на Парламента - 35 леи за възрастни
1 леа = 0,45/0,50 лв.
Необходими документи:
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с
единия родител – нотариално заверено пълномощно
от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0895 425453

СМЯХ
Доктор пита пациент:
- Употребявате ли алкохол?
- Периодично...
- На какви периоди?
- През десет-петнайсет минути.

ца" да си оправят късметчетата, че
Медицинска сестра към пациент
вече 10-ти път ми се пада "Любов", в болницата: - Стига телевизия,
а аз постоянно намирам пари на време е за лягане!
улицата.
- Ама… да не ни хванат?!

Мъжът, който отстъпва, когато
Искате лекарите да имат четлив
- Докторе, с разтройство мога
греши е мъдър. Мъжът, който
- Миличка, нека спрем да се почерк? Тогава престанете да им ли да пия ракия!
отстъпва, когато е прав, е женен! караме. Кажи ми няколко топли подарявате алкохол!
- Можеш, на аз моята си я пия
думички.
с вода!
Какво ти е, Иванчо, да не си се
- Да гориш в ада, дано!
разболял? Толкова си бледичък.
Продажби
- Не, просто мама ме изми.
Секс по телефона в Русия:
Продавам 24 дка земя в с. Белица, в местността
- И сега бавно започвам да си
- Дядо, а с бабичката как се свалям единия чорап... сега и "Кулака".
Цена - 2000 лв./дка, подлежи на договаряне.
запозна?
втория... сега и третия...
За доп.информация на тел.: 0888 780 422
- По интернет.
- Я чакай, ма! Ти да не си от
- Ама тогава още не е имало Чернобил?
интернет.
- Не, бе, тъпак! От Новосибирск
- Чакай, ти за коя бабичка пи- съм! Тук е минус 45 градуса!
таш?
- А на мен татко ми обеща, че
- Тате, колко души работят в ако завърша срока без двойки и
твоята служба?
тройки, ще спре да пие!
- Половината, момчето ми...
– И?
– Ето го тича радостен – имам
Ако сте поискали информация от някоя
- Кога започнахте да работите в двойка по химия…
институция по Закона за достъп до обществена
тази фирма?
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
- Когато ме заплашиха с уволСтюардесата Гичка излезе от
можете да получите
нение.
работа по-рано...
И никой повече не я видя...
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
- Дали Ной е ловил риба по
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
време на потопа?
Пилот с парашут на гърба тича
www.aip-bg.org
- Изключено! Нали е имал само през салона на самолета. Пътничка
два червея!
го пита:
- Какво се е случило?
- Синко, гледам те, седиш пред
- Уф, проблеми в службата.
компютъра... време е да поговорим
- Каква е пряката зависимост
за с*кса!
между краката и гърлото?
- А бе, баща ми... ти добре ли
- Като си намокриш краката –
до Общинския пазар предлага:
си? На 29 съм!
боли те гърлото, като си намокриш
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
- А бе, келеш... искам да ме гърлото – не те държат краката.
торове,
техническа сяра за пчелари
научиш, как да гледам п*рно на
За справки: 0866 60 079
телефона!
Искам да помоля тези от "Лава-

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

Програма
Достъп до Информация

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

Сканди

СУДОКУ

Един моторист се събужда след
катастрофа и пита:
- Да не съм в болница?
- Отчасти! - отвърнал докторът.

7

ХОБИ

1 - 7.12.2016 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

8

1 - 7.12.2016 г.

Футболистите на СУ "Христо Ботев" ще представят
общината в областните ученически игри
"Христо Ботев", с. Варненци.
Краен победител и в
трите групи - 5-7 клас,
8-10 клас и 11-12 клас, победители са отборите на
СУ "Христо Ботев", които
ще имат възможност да
защитават спортната
чест на община Тутракан
по време на следващия
етап - областен, който ще
се проведе през м.мартаприл 2017 г.
Наградите за победителите - футболни топки,
са осигурени от Община
Тутракан, връчи Васил
Дойнов, мл.експерт "Младежки дейности и спорт".
Припомняме, че купите
ще бъдат връчени по време
на Бала на спортистите,
проведения общински спортни игри за учебната в три възрастови групи който ще се проведе през
етап от Национал- 2016/2017 г. участваха 90 от СУ "Христо Ботев", м.декември.
ните ученическите ученици формирали отбори СУ "Йордан Йовков" и СПИ
“ТГ”

Есенният футболен
полусезон приключи

В

Никулден
ърквата почита Свети Николай Мирликийски Чудотворец
на 6 декември. Той се е
родил през 280 г. в Малоазийската провинция Ликия и
по времето на император
Константин Велики е бил
провъзгласен за Мирликийски архиепископ. Взел
участие в Първия вселенски
Никейски църковен събор.
Умира през 325 г. Остава
прочут със своите морски
чудотворства при спасяването на кораби и моряци от пукнатината. Така спасил
крушение.
от удавяне своите спътници. От тогава останал
Обреди и Традиции на и обичаят да се жертва
шаран в чест на светеца,
Никулден
чийто празник българите
Българите почитат Све- наричат още “Рибни свети
ти Никола като патрон Никола”, “Мокри свети Нина рибарите и мореплава- кола” или “Рибена черква”.
телите и като господар Най-често шаранът се
на необятната водна шир пълни с ориз, булгур, орехи,
- океаните, моретата, лук и стафиди, увива се
реките и езерата. Според и се пече в тесто. Така
народните вярвания свете- приготвеното празнично
цът предизвиква морските блюдо е известно като
бури и урагани. Когато “рибник”.
е сърдит, той дава воля
Народната традиция пона ветровете, разлюлява велява обредният Рибник и
морето и потопява кора- хлябовете се освещават
бите. Така, на Никулден в църква или в къщи, а къвсички гемии спират да сове от тях се раздават
се движат, за да се уми- на съседите. По-голямата
лостиви и уважи светеца- част от рибника и хлябопокровител.
вете задължително се изЗадължителен момент в яжда на семейната вечеря.
традиционната никулден- Трапезата на Никулден не
ска обредност е консума- се вдига през целия ден
цията на риба. Обикновено и е на разположение на
жените приготвят шаран, гостите.
тъй като според повериеСвети Никола е покровито шаранът е “слуга” на тел не само на тези, коисв. Никола. Веднъж, когато то са кръстени на името
светецът плувал с лодка- му, той е личен и семета си в морето и излезли- ен покровител, на който
те силни вълни пробили дъ- се урежда семейно родов
ното й, той бръкнал с ръка празник, наричан служба,
във водата, хванал един молитва, черква.
шаран и запушил с него
На този празник се канят

Ц

За Никулден:

Базар за употребявани
риболовни и туристически
принадлежности
роднини, кумове и съседи, и
аближава още един
голям празник - Никулден, припомнят от
тутраканското читалище.
Във връзка с това, екипът
на НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873"
организира Базар за употребявани риболовни и
туристически принадлежности. Ако разполагате
с такива и желаете да
ги продадете, подарите
или замените, направете
своята заявка за участие
на тел. 0893504322, на
лично съобщение на страницата на читалището във
Фейсбук или на място при
секретаря на културната
институция.

Н

се освещава голяма трапеза, която завършва с песни
и веселба. След прикадяването свещеникът взима
опашката на обвития в
квасено тесто шаран.
Костите на никулденския
шаран не се изхвърлят,
а се изгарят, закопават
в земята или се пускат
в реката - вярва се, че
така ще се опази и умножи
плодородието и семейното
благополучие.
Според обичая стопанките запазват костта от
главата на шарана, която
има формата на кръст.
Тази кост - “кръхче” или
“дъна” се смята за необикновено лековита. Майките
я пришиват на шапчиците
на новородените си деца,
за да ги предпазят от “зли

Калина ГРЪНЧАРОВА
нтересен празник за
малките тутракански футболисти родени през 2006 г. се състоя
на 26 ноември, информира
техният треньорът Тодор
Тодоров. На стадиона в СУ
"Христо Ботев" детската
гарнитура на ФК "Трансмариска" се срещна със
своите връстници от ФК
"Дунав" (Русе). В оспорван
мач, пред погледите на
публиката, голяма част, от
която техните родители
от Тутракан и Русе, малките футболисти играха
амбицирано и завършиха в
редовното време наравно
- 0:0. Срещата приключи
обаче с резултат 4:1 за ФК
"Трансмариска" след изпълнение на дузпи. Тодоров е

И

Ако има желаещи да се
включат в тази инициатива, базарът ще се проведе
на 3 декември т.г., а мястото и часът ще бъдат
уточнени допълнително.
“ТГ”

очи” и уроки.
В деня на свети Никола
на трапезата освен рибник
и обредни хлябове, трябва
да има и постни ястия:
варена царевица, жито,
постни сърми, чушки, боб.

Поверия за Никулден
Жените внимават при
почистването на рибата
люспите да не падат на
земята, защото се вярва,
че ако човек стъпи там,
той се разболява и умира.
Костта от главата, която наподобява кръст, се
запазва за лек против детски болести.
Когато се прави нова
лодка, в нея трябва да се
вгради икона на Св. Николай. Вярва се, че тя пази
лодката от бурите и ветровете.
“
ТГ”

доволен от представянето
на отбора, а след края на
събитието участниците
са получили почерпка осигурена от Община Тутракан.
Есенният полусезон в
Областната футболно първенство, Западна група,
приключи, а с него и тренировъчния процес, научихме
още от Тодор Тодоров.
Мъжкият и детският отбор
на ФК "Трансмариска" са
на пето място в крайното
класиране за сезона, на 6
точки от водача - ФК "Белица" (Белица).
С тържество на 2 ноември сезонът ще бъде закрит в детско-юношеската
школа, а на следващият ден
- 3 ноември, подобно събитие ще бъде организирано
за мъжкия отбор на ФК
"Трансмариска".

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

6 декември - Св. Николай Мирликийски Чудотворец,
2 декември - Теменужка РАЕВА, ВГ "Северина", НЧ
Никулден
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
Николай, Никола, Николина, Николинка, Николета,
5 декември - Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община
Никол, Ненка, Нина, Кольо, Нико
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