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Поздрави от отсрещния дунавски бряг!

Пет години партньорски
връзки с румънския Кирнодж!
о традиция, в началото на селскостопанската година, която
започва в деня на Св. Трифон - на 1 февруари, местната общност на Кирнодж
в доста мразовития ден отпразнува дългогодишната
традиция за двете страни
на река Дунав, а именно Зарезан или Трифон Лозарят.
Трифон е покровител на
земеделските производители, лозарите, овощарите
и най-вече се отбелязва по
поречието на Дунав от румънците и българите.
на стр. 5
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Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на община Главиница:

Предстоят много промени и
нововъведения, с които ще се подобри
животът на хората от общината
И
Калина ГРЪНЧАРОВА
зминаха първите 100
дни от встъпването
в длъжност на кмета на община Главиница
Неждет ДЖЕВДЕТ. За
проблемите на общината,

за перспективата и плановете за управление през
следващите три години,
е интервюто, което той
даде специално за читателите на в. "Тутракански
глас".
на стр. 3

Петко Добрев е новият
Областен управител на Силистра

Б.Т.Р. и Джон Лоутън на
Джулай Морнинг в Тутракан,
Тим "Рипър" Оуен на "Огненият Дунав"

на стр. 4

на стр. 2

Цена 0.60 лв.
10 февруари - Ден на пчеларя!
Пчеларството е занаят на търпението, на
дисциплината, на трудолюбието, доверието,
любовта!
Дано Св.Харалампий дари пчелите Ви с
успешно презимуване и пълни магазини с мед!
Пожелавам здрава и силна медоносна година!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан
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НОВИНИ
ХРАМОВ ПРАЗНИК НА ЦЪРКВАТА В С. ВАРНЕНЦИ
На 10 февруари православната църква чества денят
на Св.Харалампий. Своя храмов празник ще отбележи
и църквата в с. Варненци. Тогава ще бъде отслужена
празнична Света Литургия от епископ Тихон в съслужие
с други свещеници от епархията, включително и от
румънските Олтеница и Кирнодж.
Св.Харалампий е покровител на пчеларите, а в деня
ще бъде осветен и пчелен мед, който пчеларите ще
донесат в храма.
Очаква се да пристигне и делегация от румънското
селище Кирнодж водена от кмета инж. Иринел Роман,
която ще бъде посрещната от тутраканския кмет д-р
Димитър Стефанов. С посещението ще бъде отбелязан
и петгодишният юбилей от братските връзки между
двете общности.
СРЕЩА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО
От 8 до 10 февруари т.г. в Пазарджик се провежда
среща на общинските експерти по образованието от
цялата страна. Тутракан ще бъде представен от директора на Дирекция "Хуманитарни дейности" Стефка
Станкова и от секретаря на Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните Тодорка Ангелова.
ТРИФОН ЗАРЕЗАН - В С. ШУМЕНЦИ
На 14 февруари от 10:00 ч. на площада в с. Шуменци е сборният пункт за всички от селото, които ще
отпразнуват Трифон Зарезан.Предвидено е да се спази
традицията по зарязване на лозята, ще бъдат избрани
Цар и Царица на виното.Празникът ще продължи с музика
и веселие в салона на Кметството, което е и организатор на събитието. В програмата е включен и Конкурс
за най-добро домашно вино.
В НОВА ЧЕРНА - ВЪЗПОМЕНАТЕЛНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ
ГОДИШНИНАТА ОТ ГИБЕЛТА НА ЛЕВСКИ
През следващата седмица в с. Нова Черна ще бъдат
организирани и проведени няколко събития по повод 144та годишнина от обесването на Васил Левски.
На 13 февруари в Читалищната библиотека ще бъде
открита изложба от произведения за Левски под надслов
"Неугасваща памет".
На 15 февруари от 10:00 часа в ДГ "Славянка" на децата
ще бъде прожектиран филм-приказка "Дякон Левски". На
следващия ден, също от 10:00 часа в ОУ "Св.Св.Кирил
и Методий" ще се проведе Литературно утро "Васил
Левски - име родно, свято" с учениците.
А на 19 февруари, когато цяла България ще сведе глава
пред подвига на Левски, в православния храм "Св.Св.Кирил
и Методий" в селото ще бъде отслужена Заупокойна
литургия в памет на Апостола на свободата.
Организатори на проявите са Кметство Нова Черна ,
НЧ „Васил Йорданов - 1942 г.”, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий”, ДГ "Славянка" и Храм „Св. Св. Крил и Методий”
КРИМИНАЛЕ
Водач, седнал зад волана след употреба на алкохол,
е заловен от полицията. На 5 февруари в Тутракан по
ул. „Александър Стамболийски” пътни полицаи спрели
47-годишния Ш.Г., водач на лек автомобил „Опел Вектра”,
и посредством тест установили, че той шофира след
употреба на алкохол с концентрация в издишания въздух
2.24 промила. Образувано е досъдебно производство.
Автомобил „Нисан” е изгорял на 6 февруари сутринта
в с.Калугерене, община Главиница. Причините са в процес
на изясняване.

Кандидатите за работа в
Испания - на интервю
генцията по заетостта информира, че интервюто с
одобрените кандидатки
за бране на ягоди в Испания ще се проведе на 15
февруари 2017 г., сряда,
от 11:30 часа в сградата
на дирекция "Регионална
служба по заетостта" /
ДРСЗ/ в гр.Русе, ул. „Капитан-лейтенант Евстати Винаров” № 10 /стая
209/. Събеседването е
за всички одобрени кандидатки от областите
Русе, Разград, Силистра
и Търговище.
Важно уточнение е, че
срокът на кандидатстване продължава до самия
ден на интервюто, което
означава, че и други жени,
отговарящи на критериите, могат да заповядат в
Русе /сградата на ДРСЗ/
без предварително да са
записани.

А

Както е известно, за
бране на ягоди в Испания
се търсят хора с опит в
селскостопанската работа при конкретните
условия – обичайно високи
температури. Необходимо е кандидатките да
са физически здрави, без
заболявания на опорнодвигателния апарат, да
нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и
да са свикнали с тежкия
физически труд, който се
полага ежедневно.
Пълна информация за
конкретните изисквания
на испанския работодател, образци и подробни
указания за необходимите документи, които
да се носят за събеседването, желаещите
да работят в Испания
могат да получат във
всяка дирекция “Бюро по
труда”.
“ТГ”
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Три семейства с репродуктивни проблеми
ще бъдат финансово подпомогнати
Калина ГРЪНЧАРОВА
ри искания за финансово подпомагане е разгледала на свое заседание Комисията по чл.7 от
Правилника за финансово
подпомагане на изследвания и процедури, свързани
с лечение на безплодие
на семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство, с
репродуктивни проблеми
на територията на община
Тутракан. Председател на
Комисията е зам.-кметът
„Хуманитарни дейности"
- Петя Князова-Василева,

Т

зам.-председател - управителят на „МБАЛ-Тутракан”
д-р Недка Цветкова и членове - общинските съветници
д-р Румен Паунов и Шенол
Молла, както и координаторът за гр. Тутракан на
Фондация „Искам бебе” Мария Дичева.
Предложението със списъка на одобрените кандидати, както и размерът на
сумата - общо 5 хиляди лева,
подлежаща на отпускане е
представена на кмета на
общината, който ще внасе
предложение за одобрява на
списъка в Общинския съвет.
Кандидатстването за фи-

Работна среща на
РИК Силистра с
всички участващи в
изборите страни
заседателната зала на
Областна администрация
Силистра бе проведена
работна среща с участието на
всички страни – областна и общинска администрация, РИК и
др., участващи в подготовката и
провеждането на предстоящите
на 26 март избори за 44-о Народно събрание на Република
България на територията на 20-и
многомандатен изборен район
Силистра.
В него има 220 избирателни
секции, съответно толкова е
броят и на секционните избирателни комисии, чиито членове
са утвърдени от щабовете на
политическите коалиции и партии, представени в 43-ия парламент, работи, на който приключи
наскоро.
Срещата бе свикана по идея
на 13-членната Районна избирателна комисия Силистра с
председател Теодора Тодорова
и бе осъществена със съдействието на областния управител
Стоян Бонев.
Г-жа Тодорова сподели найголемите проблеми, стоящи
пред Комисията, които са повод
за срещата, целяща да бъде улеснена организацията на изборите,
вкл. и заради масовото въвеждане на т.нар. машинно гласуване,
превръщащо изборния процес в
предизвикателство преди всичко
на СИК, РИК и ЦИК.
Направени са предложения,

В

нансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодието на семейства и двойки,
живеещи на фактическо
съпружеско съжителство
с репродуктивни проблеми,
с постоянен и/или настоящ
адрес в община Тутракан,
със средства, предвидени
в този Правилник е за един
опит в рамките на текущата година и не ограничава
правото и възможността
за кандидатстване за финансиране от Център „Фонд
за асистирана репродукция”
/при положение, че не се
финансира една и съща про-

цедура/.
Средствата, отпуснати
на семейства и двойки,
живеещи на фактическо
съпружеско съжителство
за финансово подпомагане,
са в размер до 2 000 лв. на
двойка-заявител, освен в
случаите, в които се налага
използването на донорски
генетичен материал при ин
витро процедура – до 2 500
лв. на двойка-заявител.
Лекарствените продукти,
финансирани със средства
по този правилник, следва
да са включени в Позитивния
лекарствен списък.

Петко Добрев е новият
Областен управител на Силистра

инистерският съвет на заседанието
си проведено на 8
февруари назначи 14 нови
областни управители, освобождавайки досегашните.
Областната управа в Сикоито до вторник – 7 февруари, листра оглавява Петко Дополитическите партии и общините – кметове и секретари, трябва
да обсъдят и на базата на обратната връзка РИК ще изготви
Оперативен план за организация,
подготовка и провеждане на
изборите за народни представители в област Силистра.
Както е известно, на базата
на този план две седмици преди
изборите ще бъде извършено
обучение на ръководствата и
членовете на СИК. За пръв път
ще бъде наблегнато изключително много на индивидуалното
обучение на всеки член на комисиите, за да усвоят тънкостите
на попълването на протоколите.
Предложено е на трите наймасови партии – ГЕРБ, БСП
и ДПС, от които е най-голям
броят на участниците в СИК, а и
на останалите партии, в нощта
на изборите да имат свои пред- протоколи, като по този начин
ставители при представяне на ще се избегне издирването на
протоколите, за да съдействат на необходимите хора.
ЦИК назначи Районната изРИК за приключване по-бързо на
бирателна комисия в двадесети
съвместната им работа.
изборен
район – Силистренски
В този случай на едно място
се събират до 800 души и има за изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
нужда от посредничество при
издирване на конкретни хора Председател е Теодора Тодопри решаване на възникнали рова (ГЕРБ), заместник предсепроблеми. Не е изключено датели са Димитър Генов (Коапо общини всички членове лиция „БСП Лява България“), и
на СИК да бъдат събирани на Илкай Алиосман (ДПС), секреедно място, за да бъдат при тар - Милен Илиев (Коалиция
необходимост на разположе- „Реформаторски блок“), и чление при оправяне на сгрешени нове: Иванка Милушева, Гинка

М

брев, който е заемал същия
пост в периода 2001-2005 г.
Има магистратура по история и география от ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий“. Бил е
заместник кмет в общините Алфатар и Дулово.
“ТГ”

Катева, Велико Димитров, Георги Балушев, Севда Хюсеин, Димитър Василев, Димчо Кьосев,
Ренета Топалова-Димитрова и
Добринка Кирчева, представители на досега представени в
парламента коалиции и партии.
Районната избирателна комисия встъпи в правомощията си
на 4 февруари. Само двама от
13-те членове на Комисията
не са работили и в предишния
й състав при провеждането
на изборите за президент на
Република България в края на
миналата година.
“ТГ”

МВР ще слага информационни писма по
входовете с данни за районните инспектори,
дежурните части и областните директори
т МВР ще слагат информационни писма по
входовете с полезна информация за местните структури
на полицията. По заповед на
министъра на вътрешните работи
Пламен Узунов информационни
писма с името и координатите на
районния инспектор, отговарящ
за съответната територия, контактите на дежурните части на районните управления и областните
дирекции, както и на дирекциите
„Инспекторат“ и „Вътрешна сигурност“ в МВР трябва да достигнат
до всеки вход на жилищна сграда

О

в градовете, селата и вилните
зони.
Това стана ясно на национално
съвещание на МВР, съобщиха от
ведомството. Като приоритетна задача новото ръководство
извежда възстановяването на
връзката между районните инспектори и гражданите Освен
възможност на всеки гражданин
за връзка с компетентните полицейски служители, мярката цели
и повишаване на самоконтрола
на служителите, поясни министър
Пламен Узунов.
Писмата ще съдържат конта-

ктите на районния инспектор,
дежурните части на районното
управление, областната дирекция, инспектората и вътрешна
сигурност, а според началника
на кабинета на Узунов Николай
Крушков кампанията ще коства
толкова незначителни средства,
че не си струва да се коментират.
За подготовката и пращането на
писмата ще отговарят областните
директори, а първите бройки трябва да са в пощенските ни кутии
след седмица. Според Николай
Крушков, те не просто ще възстановят общественото доверие, но и

ще повишат самоконтрола в МВР.
„Считаме, че това е елемент от
изграждане на доверие между
служителите на полицията и гражданите. Министърът на вътрешните работи даде една седмица
срок на областните директори да
подготвят и изпратят съответните
информационни писма. Осигурен
е допълнителен финансов ресурс.
Целта на тези информационни
писма не е да се търси наказание
на служителите, които не могат
да бъдат открити от гражданите,
а е да се повиши самоконтролът в
“ТГ”
МВР“, обясни Крушков.
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Предстоят много промени и БСП-Тутракан
нововъведения, с които ще се подобри номинира своите
животът на хората от общината кандидати за депутати
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на община Главиница:

от стр. 1
- Г-н Джевдет, какво беше финансовото състояние на Общината,
след встъпването Ви в длъжност?
- Финансовото състояние на
Община Главиница е, меко казано, нестабилно. Причина за това
са задълженията на Общината
към държавни органи. Размерът
на финансовото задължение е
около 4 млн. и 200 хил. лева, без
натрупаните лихви, като около 3
млн. лева са задълженията към ДФ
„Земеделие“ и 1 млн. и 200 хил.
лева към Оперативна програма
„Околна среда“. Натрупаният дълг
е около 42 % от годишния бюджет
на общината.
- Как се стигна до тези задължения?
- Задължението към ДФ „Земеделие“ е в следствие на незавършеното изпълнение в срока на
договора, подписан между Община
Главиница и ДФ „Земеделие“ /
Фонда/ на 27.11.2012 г. на обща
стойност около 5 млн. 500 хил.
лева с предмет „Реконструкция
на Спортен комплекс – гр. Главиница “. Търсената от Фонда сума
е преведеното авансово плащане
на Общината в размер на около 3
млн. лева.
Наред с описаното, случаят има
и продължение. Към края на месец
септември 2015 г. се оформят
документи със съдържание за
приключила реконструкция и проведени проби по обекта, на който,
забележете, е направена първа
копка на 17 юли 2015 г. и се прави
искане до Фонда за превеждане на
останалите 2 млн. 500 хил. лева.
Към днешна дата, Спортният
комплекс е обект на разследване
от органите на специализираната
прокуратура.
ДФ „Земеделие“ се възползва от правото си да
прихваща насрещното вземане на
общината, като прихванатата сума
заради дълга е около 500 хил. лева.
Второто задължение на Общината е вследствие недеклариране
в срок на ДДС от страна на Общината към НАП, за реализираните
т.н. водни проекти по ОП „Околна
среда“. Пропуснатият краен срок е
юли 2015 год.
И за двата дълга са постъпили
писма за доброволно изпълнение,
но не са насочени принудителни
изпълнения за събиране на вземания към Общината, т.к. има
тълкувателно дело във ВАС за
определяне на вида на вземането.
- Какви ще са основните приоритети, по които ще работи общинската администрация след
като на последното заседание на
Общинския съвет бе приета нова
щатна структура?
- Основните задачи, вменени
по закон на първостепенния разпоредител на местното самоуправление, са административното
обслужване, администрирането
на местните данъци и такси и
управление на общинската собственост. С цел подобряване на
обслужването и увеличаване на
местните приходи, по мое предложение, Общинският съвет взе
решение за промяна на структурата на общинска администрация.
Предстои да утвърдя ново длъжностно разписание и нов Устройствен правилник на общинската
администрация.
Успоредно със структурата на
администрация се прие и нова
Наредба №11 за определяне и
администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на
община Главиница, като всички

промени бяха съобразени със
социално-икономическия характер
на населението.
- Кои са основните моменти в
Наредбата, които хората трябва
да знаят?
- Това са, например, регламентиране издаването на многоезични
документи за гражданско състояние, при които отпада нуждата от
заверка за легализация на удостоверенията; премахване таксата
за издаване на Удостоверение за
идентичност на лице с различни
имена, както и нови комунални
и други услуги предлагани от ОП
„Общински имоти и комунална
дейност”.
- Кои са промените, които предстоят да се осъществят през
следващите месеци?
- Най-напред преобразуването
на Управление „Образование“
в нов отдел „Хуманитарни дейности“, който ще има по-широк
обхват на дейност и ще включва
училищата, детските градини, социалните заведения, читалищната
дейност, връзки с НПО, спорта,
училищните автобуси и др.
Управление на детските градини
ще се осъществява от директор с
делегиран бюджет.
Ще бъде извършена реконструкция на първия етаж в сградата на
общинска администрация за настаняване на отдел „Местни данъци и
такси“, отдел „ГРАО“ и Център за
информация с представители на
отделите.
В административен блок №2 ще
бъдат ремонтирани помещения и
обособен нов Полицейски участък.
Предстои също да се извърши
цялостна финансова ревизия на
второстепенните разпоредители с
бюджет в общината.
- Какво е състоянието на общинската собственост към момента?
- Основен елемент на местните
приходи, това са наемите от общинска собственост. След направена ревизия на управлението на
общинските имоти се установи,
че значителна част от общинския
поземлен фонд /ОПФ/ не е обхванат от оборота на отдаването. За да
се въведе прозрачно управление
и за да се увеличат приходите от
общинско имущество, през месец
април ще се извърши трасиране на
неотдадените под наем и аренда
имоти от ОПФ с цел установяване
на границите и ползвателите им
без правно основание. Предвиждаме и картотекиране на общинските
имоти с предоставено право на
строеж и общинския сграден
фонд.
Възложил съм изготвянето на
нов сайт на Община Главиница,
в който да се представят предоставените услугите от общинската
администрация и техните разпоредители, цени, процедурните
стъпки по тях, публичен регистър
на имотите и дейностите на второстепенните разпоредители.
- Задоволителна ли е събира-

емостта на местните данъци и
такси?
- След като се запознах с отчета
на събираемостта на местните
данъци и такси, видях, че на този
етап нямаме моралното право да
ги завишаваме, т.к. има значителен ресурс, който може да бъде
събран по принудителен ред. Тази
процедура беше започната през
месец декември 2016 год. Процедурата ще продължи, като срещу
данъчнозадължените лица, които
не са внесли своите задължения
доброволно след получаване на
поканата и акта, ще бъде насочено
изпълнително производство за
принудително събиране. Държавните такси и разходите за изпълнителното производство ще са за
сметка на длъжниците.
Освен това, се разработва и модул към интернет страницата, чрез
който гражданите самостоятелно
ще могат да направят справка за
данъчните си задължения към
Общината.
- Като дългогодишен ръководител на общинското предприятие
имате най-добър поглед върху
комуналните услуги. Какви оптимизации предвиждате в тази
посока?
- През 2017 г. ще се реализират
две важни дейности, които ще
облекчат бюджета на Общината и
ще доведат до по-високо качество
на услугата. Първата дейност е
поддържането на уличното осветление във всички населени
места от Общинско предприятие
„Общински имоти и комунални
дейности“. За обезпечаване на
тази дейност, през месец декември
2016 г. закупихме специализиран
автомобил - автовишка. Предстоят
съгласувателни процедури за стартиране на дейността.
Услугите по сметосъбирането
и сметоизвозването на твърдите
битови отпадъци от месец юли
2017 г. ще се прехвърлят към
общинското предприятие. Преустановяването на договора за
тази услуга с външната фирма ще
доведе до икономия, която ще се
използва за увеличаване, както на
контейнерите, така и на честотата
за сметосъбиране и извозване.
За обезпечаване на дейността в
бюджета за 2017 г. на Общината
са предвидени 70 хил. лева за
придобиване на специализиран
автомобил за сметоизвозването.
Наред с предходното, подготвяме и заявление за безлихвен
заем от ПУДООС за придобиване
на специализиран автомобил за
сметоизвозване и допълнителен
брой контейнери за твърди битови отпадъци. Подготвена е нова
програма за управление на отпадъците в община Главиница. С цел
по-ефективно управление на отпадъците, пред нас стои въпросът
за извършване на предпроектни
проучвания за възможните начини
за обезвреждане на генерираните
отпадъци.

Включването в дейността на
общинското предприятие на посочените по-горе комунални услуги
ще допринесе до икономия на
разходите, т.к. Общината няма
да заплаща печалба и ДДС на
външни изпълнители, както и като
краен ефект ще се разкрият нови
работни места.
През месец май 2017 г. към
общинското предприятие ще стартира и дейност по дърводелство в
услуга на населението. Дейността
ще се реализира в дърводелната
на бившето СУПЦ – гр. Главиница.
- Бихте ли представили накратко
приетия Бюджет`2017 на община
Главиница?
- Рамката на Бюджет`2017 на
община Главиница е малко над 10
млн. лева, като около 1 млн. 880
хил. са местните приходи.
Гласуваните капиталовите разходи са около 2 млн. лева, като за
асфалтиране на улици и общински
пътища са предвидени около 1
млн. лева.
Около 300 хил. лева са предвидени за ремонт на общински
сгради, като читалища, здравни
заведения, кметства, обществени
сгради, детски градини, ремонт на
здравните кабинети по училищата
и детските градини.
Предвидени са средства за
придобиване на ДМА – сметоизвозващ автомобил, колесен
трактор с мощност от 125-180 к.с.
за снегопочистване и поддържане
на общинските пасища и мери, 25
бр. контейнери за смет, катафалка
и др. Резервът, който е предвиден
е в размер на 466 хил. лева.
В бюджета са заложени средства
за изготвяне на допълнителна проектна готовност за: „Реконструкция и ремонт на административен
блок №2“; „Ремонт, оборудване и
обзавеждане на ЦДГ-с. Богданци“;
„Ремонт, оборудване и обзавеждане на ОУ „Отец Паисий" - с. Ст.
Караджа“; „Ремонт и реконструкция на НЧ „Зора-1954" - с. Листец;
„Проектиране на довеждащ водопровод до с. Звенимир“; „Подмяна
на вътрешна водопроводна мрежа
в с. Стефан Караджа“.
Що се отнася до образованието,
целим в община Главиница да бъдат осигурени условия за качествено и достъпно образование и
възпитание на децата и учениците.
Усилията са насочени към създаване на благоприятна среда за
развитие на всеки подрастващ
като знаещ, мотивиран и способен
на житейска и професионална
реализация млад човек. С други
думи, това означава привеждане
на образователната система в съответствие с новите образователни
закони; оптимизиране мрежата
на училищата и детските градини;
оптимизиране и актуализиране на
училищните планове и програми
съобразно държавните образователни изисквания и нуждите
на съвременното развитие; разкриване на нови специалности,
адекватни на потребностите на
бизнеса, съобразно пазара на
труда за успешна реализация на
младите хора; осъвременяване и
модернизиране на наличната материална база; постигане на максимален обхват при подлежащите
на задължително образование и
по-пълноценното интегриране на
деца от малцинствата в системата
на образованието; осигуряване на
необходимите условия за обучение
на деца със специални образователни потребности и обхващане
на стр. 6

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщинската организация на
БСП-Тутракан проведе на
28 януари конференция
за номиниране на кандидати за
народни представители за предстоящите парламентарни избори,
информира председателят й Данаил Николов.
След като присъстващите са
били запознати с условията за номиниране за народен представител
и последвалата дискусия, тутраканските социалисти са предложили
Вяра Емилова - член на Изпълнителното бюро на БСП, Георги Кирилов - председател на Областното
и Общинско ръководство на БСПСилистра, Николай Николов - бивш
кмет на община Ситово и Момчил
Неков - евродепутат.
Междувременно Момчил Неков
си е направил отвод, като е изпратил писмо до членовете на БСПТутракан, в което пише: "Приемете
моите най-искрени благодарности
за номинацията ми за народен
представител от Вашия район. За
мен е чест, че силна и открояваща
се организация като Вашата е видяла в мое лице достоен човек, на
когото да даде доверието си. Преди
две години поех друг ангажимент
пред Вас и пред България. Имам
още много работа в защита на българските интереси в Европейския

О

съюз. С работата си в Европейския
парламент искам да покажа, че
нашата родина не е "буферна зона"
и безгласна буква във вземането
на решения. Затова, ще продължа
да работя за България и българския народ. Вратата ми е винаги
отворена за Вас и ще се радвам на
съвестна работа. Аз съм на Ваша
страна! Нека да продължаваме
заедно!"
По думите на Данаил Николов,
предложенията, които са направени са само за местни хора, от
Силистренска област, които ще
бъдат при избирателите си винаги
и ще им помагат много повече
отколкото външни лица.
В конференцията са участвали
Георги Кирилов и Светлана Великова от областното ръководство.
Предстои заседание на Областния съвет на БСП, на което ще
бъде подредена листата и изпратена в централата на партията за
одобрение.
Всички председатели на ОбС на
БСП в областта са на мнение, че
водач на листата трябва да е Вяра
Емилова.
Миналия уикенд БСП проведе
своя пореден конгрес, в който
тутраканските социалисти са били
представени от своя председател
Данаил Николов и неговия заместник - Лиляна Димитрова.

Ще променят
възнагражденията на
съветниците в Главиница
редстои промяна в
Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет-Главиница, неговите комисии
и взаимодействието му с
Общинска администрация,
стана ясно на проведеното януарско заседание на
местния парламент.
По предложение на Димитър Сяров възнагражденията на общинските съветници ще бъдат увеличени за
мандат 2015-2019 г.
В сайта на Община Главиница вече е публикуван
проектът с измененията,
както и мотивите за това.
Последната актуализация
на възнагражденията на съветниците е приета с Решение №249/28/06.02.2014
г.
"Целите ми като вно-

П

сител на този проект са
съобразени с промените,
заложени в българското законодателство" е записано
в мотивите на председателя на Общинския съвет
Месут Алиш.
Проектът на предлагания
Правилник изисква нови финансови средства.
Съгласно чл.26 от ЗНА
проектът се публикува на
интернет страницата на
институцията, като на
заинтерасованите лица
се предоставя най-малко
14-дневен срок за предложения и становища по
проекта. Последните могат да бъдат депозирани в
деловодството на Общински съвет-Главиница на ул.
„Витоша” №44 или изпращани на e-mail: obshtina@
glavinitsa.bg.
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Елица отново е първа Съхранява се любовта към изобразителното
изкуство

Калина ГРЪНЧАРОВА
дните през зимната ваканция,
възпитаниците на Школата по
изобразително изкуство към
Общинския център за извънучилищни
дейности с ръководител Аурел Стоянов, упорито се занимаваха с рисуване.
В залата на ОЦИД пред стативите можеше да се видят малки и големи бъдещи
художници, архитекти, майстори на
графичния дизайн.
И заедно с тях доц. Костадин Млячков, преподавател във Факултета по
изобразително изкуство във ВТУ "Св.
Св.Кирил и Методий". Той е за трети
път в Тутракан - бил е участник в два от
летните пленери, в които участват известни български художници и сега във
"Фестивала на детската рисунка", както

В

т 2 до 5 февруари
в София се проведе
Петият национален
конкурс "Път към славата",
който се организира от
Арт център Кърнолски.
Елица Камбурова участва в категория "Солисти"
и завоюва първо място.
В конкурса тя представи

О

песните "Доброта" и "Очи
чёрные", по аранжимент на
Светослав Лобошки.
Събитието завърши с
грандиозен гала-концерт,
който беше заснет от
Българската национална
телевизия и ще се излъчи
в средата на месец март.
“ТГ”

Празник на виното
в Старо село
С
Калина ГРЪНЧАРОВА
таро село обикновено
го свързваме с коняка.
Там някъде, назад в
годините, имало забрана
с поименен списък в кръчмата - на "любителите"
на пиенето да не се дава
ракия. Та, влязъл веднъж
бай Петко (примерно) в
староселската кръчма и си

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɧɚɉɪɚɡɧɢɤɚ

поръчал ракия. " - Не може! отсякъл кръчмарят. Ей, на,
чети - забранено е точно
на теб да ти дам ракия".
Погледнал го бай Петко, па
му рекъл: - Като е забранена ракията, дай един коняк!
Това са легенди, в днешни
времена във всяка староселска къща има вино. И
лозе! Големи майстори се
оказаха те, категорично го
оповестявам аз. В съботния
4 февруари, заведението
със сюблимното име Бар
"Наздраве" бе препълнено от

майстори винари и любители на винцето. От конкурс
за най-добро домашно червено вино, събитието се превърна в Празник на виното.
Негови организатори са
Цеца Николова, синът й Георги, племенницата Глория и
Диана Венциславова.
"Едно разнообразие за хората от Старо село, една

сам определи последната си визита.
"С децата винаги е много сложно да
се работи, каза доц. Млячков. За една
част от тях - тези, които са по-големи,
някои виждания и постулати, някои
пропорции за градежа на формата
могат да бъдат представени, но при помалките, нещата стоят по друг начин.
Там трябва да бъде съхранена любовта
към изобразителното изкуство. Защото
всички деца обичат да рисуват и по
този начин опознават света. Затова
аз съм при тях и просто им порисувах
малко, за да видят, че нещата се случват. Ако се започне с терминология, те

приятна среща за Трифон
Зарезан исках да им направя. И се получи." - каза Цеца
Николова, която изрази и
своята благодарност към
всички участници.
"Някъде бях чела, че в гроздето имало три семки. Едната за плодородие, другата
за здраве и третата за
лудост" - обяви Диана Венциславова. - Нека
да сме като лозите плодовити и
докато свят светува староселският род да се
множи и съществува. Лудостта
да не ни напуска
и здравето в нас
корени да пуска!"
И в този дух
премина целият
празник. Любопитна изненада
беше представянето на тъпкане/
мачкане на грозде в джибър. Глория, облечена в
характерната за

няма да разберат за какво иде въпрос
и няма да има ефект от обучението.
Така те се увличат и искат да нарисуват
нещо подобно.
По-големите, близки до кандидатстудентската възраст, ще се опитам
да ги науча на неща полезни при
кандидатстването, които за тях са все
още тайна.
Школата в Тутракан е сериозна
школа. За това дял имат техният
преподавател Аурел Стоянов, ОЦИД и
Общината, които им помагат. Децата
са много добри и трябва да ви кажа, че
има по-големи градове от Тутракан, в
които такова нещо няма. Ако това може

да ви повдигне самочувствието - нека
да се случи. По друг повод и на друго
място казах, че Тутракан има една
школа, която е на високо ниво.
Питате ме как се става художник?
Ще си послужа с един пример, даден
от много известен водещ на шоу. Той
казва, че за да правиш изкуство ти
трябва 90% труд и 10% адски труд. Но,
ако трябва да съм откровен и да не се
шегувам - трябва талант. Божественото
начало! Всеки има талант в една определена област. И ако следваш посоката
неотклонно се появяват и резултатите
след този адски труд. В изкуствата
най-важен е талантът".
В Школата по изобразително изкуство се обучават 20 ученици. Упорито,
през годините, те усвояват тънкостите
и след това на кандидатстудентските
изпити се представят блестящо в българските и европейските университети.
"Това обучение с доц.Млячков го
организираме, за да видят как се случват нещата върху белия лист. Каква е
хронологията от събития, как трябва да
се мисли и най-важното да се научат да
усвояват пространството, каза Аурел
Стоянов. С доц. Млячков "пием вода
от извора", защото той е председател
на комисията, която оценява кандидат-

студентските работи. Това е един начин
да си сверим часовниците, критериите.
Прочее, аз правя архив. Всичко
снимам на всички прояви - пленери,
изложби, срещи и когато учениците
завършват им подарявам по един
диск - да видят от къде са тръгнали
и до къде са стигнали. После поддържаме връзка, когато студентите
имат трудни задачи идват при мен
- помагам им.
Най-важното за мен е, че Общината
проявява разбиране, нещо, което се
случва рядко, на малко места. Тук децата са приоритет! Срещам подкрепа
от кмета д-р Стефанов, от зам.-кмета
Петя Василева. Да, те имат много
работа, но винаги са с лице към нас.
Предстои да имаме среща с един от
най-добрите специалисти в сферата
на перспективата - проф. Дубаров,
преподавател в Академията. Той е
наш преподавател - на мен, на Борис
Желев, на Коста Млячков, на Йордан
Йорданов.
А през годината - летен пленер,
практиката на студентите от Факултета
по изобразително изкуство във ВТУ ще
се проведат. Връзките на Факултета с
Общината нямат аналог в държавата.
Пожелавам го и на другите!"

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɄɢɪɢɥȾɂɆɂɌɊɈȼȾɢɦɢɬɴɪɆȺɇɈɅɈȼɊɚɞɤɚȽȿɈɊȽɂȿȼȺ

селото носия, изпълни ритуала. А жените от Вокалната
група към Пенсионерския
клуб пееха ли - пееха!
И да си дойдем на думата! В конкурса за най-добро домашно червено вино
участваха 30 вина. Журито
- 82-годишният Йордан Киров, избиран многократно
за Цар на виното и сомелиерите Марин Грънчаров и
моя милост!
Докато ние се "мъчихме"
над вината - дегустирахме,
писахме, смятахме и т.н.,
народът в залата се веселеше. И потропваше с крак:
"Айде бе, това жури не е ли
готово?".
Та, така... Най-добро червено вино, последна реколта,
беше направил Кирил Димитров, следван от винцето
на Димитър Манолов и на
трета позиция - виното на
Радка Георгиева. Призовата

тройка-победители бе
наградена с красиви
сувенири - изрисувани
керемиди, от староселско момиче - Соня
Красимирова.
За най-младия
участник - Георги
Георгиев и за найвъзрастния - Йордан
Киров, имаше награди от староселецапредприемач Анатоли
Якимов, който по този
начин изрази радостта и одобрението на
инициативата.
Много вино се ля,
много танци се изтанцуваха, много песни се
изпяха. Да пожелаем
успех на староселските вина и във общинската "Винария",
която ще се проведе
Ɍɴɣɫɟɬɴɩɱɟ
на 11 февруари в Тут- ɝɪɨɡɞɟɜ
ракан.
ɞɠɢɛɴɪ
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Поздрави от отсрещния дунавски бряг

Пет години партньорски
връзки с румънския Кирнодж!
от стр. 1
В този ден в Кирнодж
имаше специална служба
- акатист и молитвите
на Св. Трифон, след което
свещеникът заедно с общността се изнесоха извън
селото и там се извършиха
Божиите благословения чрез
поръсване със светена вода
на полетата и културите,
както и традиционният ритуал - зарязване на пръчки
от лозята. Бяха направени
венци за защита на лозята
през новата селскостопанска година и се поръсиха с
вино за богата реколта.
Символично в този ден
бе отбелязана петгодишнината от 1 февруари

2012 г., когато официално
започнаха срещите между
двете местни общности Кирнодж и Тутракан. Именно
затова са двете знамена
на приятелските държави
Румъния и България по време
на празника и по този повод
присъстващите изпращат
топли поздрави на местната побратимена общност
Кирнодж – Тутракан.
На нашите български приятели кметът инж.Иринел
Роман пожелава една пло-

дородна селскостопанска
година и една година на
радост и изобилие за всички
от община Тутракан!
Честит празник за
Св.Трифон и по стар стил
- на 14 февруари!
За в-к „Тутракански
глас” информира
местният кореспондент от Кирнодж,
Румъния
инж. Аурелиан КОТОБАН
Превод: Стефка
КАПИНЧЕВА

Център "Надежда" - полезната необходимост Б.Т.Р. и Джон Лоутън на Джулай
Морнинг в Тутракан, Тим "Рипър"
Н
Оуен - на "Огненият Дунав"
а 3 февруари в Центъра за
социална рехабилитация и
интеграция "Надежда" (ЦСРИ)
в Тутракан бе проведе групова работа
по трудотерапия. Това е терапевтичен
метод, който се използва за въздействие върху физиката и личността на
потребителите.
С практическата работа се постига

Едни от основните услуги са трудотерапията и кинезитерапията на
лица с различни видове заблоявания.
Преди започване на даден вид терапия, в Центъра се извършва оценка на
потребностите на потребителите. По
този начин се определя и метода за
извършване на терапията.
Чрез трудотерапията се развива ин-

социализация.
Кинезитерапията решава лечебни,
профилактични, възстановителни и
рехабилитационни задачи посредством богатата гама от методи, с
които разполага и с които коренно се
различава от останалите начини на лечение. Тя е активен метод на лечение,
въвличащ пациента в процеса, което

подобряване и възстановяване на увредените функции, създаване на дисциплина, развиване на кулинарни умения
и постигане на удовлетвореност.
ЦСРИ осъществява избор на подходяща терапия на своите потребители.
Дейностите в тази посока се извършват от социален работник, психолог и
трудотерапевт.
“В Центъра работят чудесни специалисти, на които гласувам доверие на
100 процента. За да работиш с деца и
лица с увреждания, освен професионалист, трябва да си човек с огромно
сърце. Радвам се на подкрепата на
екипа и се надявам, че и в бъдеще ще
работим чудесно занапред" - сподели
ръководителят на ЦСРИ "Надежда"
Ерчин Осман.

телекта на потребителя, опознаване на
възприятията и личните потребности,
придобиване на полезни навици на
личностно и битово ниво, повишаване
на трудовата и социална култура, социализация и придобиване на умения
за работа в екип.
Чрез подходящи терапевтични
методи, основаващи се на способностите на потребителите, се постига
коригиране на определени недостатъци, усвояване на полезни умения,
закаляване на организма, реализиране
на потенциала на човек и повишаване
на неговото самочувствие.
Основен резултат от една ефективна трудотерапия е повишаване
на самостоятелността на индивида
и неговата по-лесна комуникация и

води до неговото мобилизиране, влияе
на психиката му и повишава ефекта от
терапията. С някои психологически
похвати се стига до дълбоко осъзнаване същността на лечебния процес и
самоконтрол върху жизнените функции. Освен, че е комплексно действащ
метод, кинезитерапията повлиява
цялостната личност, има подчертан
възстановителен ефект.
Прилага се при почти всички заболявания (в един или друг стадий на
тяхното протичане или като профилактика), няма възрастови противопоказания и странични действия, когато
се прилага правилно. Прилагането й
преминава постепенно и незабележимо от лечение към профилактика и
общо укрепване.

На 6 февруари бе закрита "Читателска
щафета 5 - Патилански приключения"
с Книжно парти в Библиотеката при НЧ
"Просвета - 1940 г." с. Стефан Караджа.
Всички участници положиха пакостническа
клетва, след което си припомниха пакостите на малкия Никола и неговите приятели.
С лекота отговориха на въпроси свързани
с книгите от щафетата, играха игри и се
забавляваха.
Ивана Вълчева от 3 клас е една от 500те най-бързи читатели и затова тя получи
значка "Супер читател" и грамота от организаторите на кампанията.Партито завърши
с раздаването на грамоти, календарче със
снимки от щафетата и значка "Супер щафетник". Първите трима най-бързи читатели
бяха наградени с книги. Награда получи и
най-малкият участник.
“ТГ”

а втора поредна година кметът та Тутракан д-р Димитър
Стефанов и група Б.Т.Р.
дават пресконференция за
предстоящия Джулай Морнинг. В срещата с медиите
участва и Цонко Цонев

З

Кметъла.
Символите на Джулая Джон Лоутън и Б.Т.Р., заедно
с Подуене Блус Бенд и Васко
Кръпката и още няколко рок
групи от страната с още
хиляди хора на свободния
дух ще посрещнат юлското

утро на брега на Дунав край
Тутракан.
А няколко седмици по-късно, по време на "Огненият
Дунав", ще гостува бившият
солист на Джудас Прийст Тим "Рипър" Оуен.
“ТГ”
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Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на община Главиница:

Предстоят много промени и
нововъведения, с които ще се подобри
животът на хората от общината
от стр. 3 годишни традиции в обгрижването
на възрастните хора, социално
слабите лица и деца. Община
Главиница реализира проект по ОП
„Развитие на човешките ресурси“
за предоставяне на комплексни
социални услуги. По този начин
53 лица с увреждания са обгрижвани от лични асистенти, здравен
работник и психолог.
Общинско предприятие "Домашен социален патронаж" предос-

в максимална степен на децата
и, разбира се, активно участие и
оползотворяване възможностите
на европейските правителствени
и неправителствени програми за
повишаване качеството на образователните процеси.
Другият важен момент в нашата
работа са социалните дейности.
Като цяло в общината има дълго-

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ“
На основание чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО
ПОЛЕ“, Управителният съвет кани всички свои членове
на общо събрание, което ще се проведе на 13.02.2017
г. от 17:00 часа в заседателна зала, ет.2 в сградата на
Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан,
ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

тавя храна на 150 лица от целевата
група по ОП „Осигуряване на
топъл обяд", а от 23 декември м.г.
капацитетът бе увеличен с още 50
бенефициенти.
Дневният център за пълнолетни
лица с увреждания е с капацитет
15 потребители, а за тях полагат
грижи екип от специалисти - рехабилитатор, медицинско лице,
социален работник и музикален
ръководител.
На територията на Общината
са изградени и „Център за настаняване от семеен тип за деца
без увреждания“, „Център за
настаняване от семеен тип за
лица с умствена изостаналост“
и „Защитено жилище за лица с
психични разстройства“.
Таксите в детските градини са
намалени на 50% за всички родители, а родителите на децата от
задължителна предучилищна подготовка са освободени от такси.
Имаме и приета Наредба за
отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за
насърчаване раждаемостта и
отглеждането на деца от община

Главиница. В нея е определен
размерът на еднократната парична помощ, която осигурява
Общината, за всяко новородено
или осиновено до трето дете: за
първо дете - 250.00 лв., за второ
дете - 600.00 лв., за трето дете 300.00 лв. и за всяко следващо
дете - 200.00 лв.
- Кога е приемният ден на кмета на община Главиница?
- От много мандати насам
приемният ден на кмета е всяка
сряда.
- С какви проблеми идват при
Вас гражданите?
- Проблемите, които представят и исканията, които отправят
гражданите, са от най-различно
естество. Като основен проблем
се откроява безработицата и
търсенето на препитание.
- Каква искате да видите община Главиница в края на мандата?
- Надявам се успешно да сме
изпълнил програмата за управление на общината, която представих по време на предизборната
кампания и разбира се, да сме се
справили с дълга.

Община Главиница, Област Силистра

ДНЕВЕН РЕД:

Покана

1. Приемане на нови членове.
2. Приемане на Стратегия за Водено от общностите
местно развитие по ПРСР 2014-2020 г.
3. Разни.

Община Главиница кани всички животновъди на публично обсъждане на проект на „Списък на имотите с
начин на трайно ползване „пасище, мера” собственост
на Община Главиница за индивидуално ползване”, съгласно чл.37и, ал.3 от Закона за собственост и ползване
на земеделски земи.
В тази връзка ръководството на община Главиница
Ви кани на обсъждане на 17.02.2017 г. /петък/ от 16:00
часа в заседателната зала на Общински съвет - Главиница /IV етаж/.
Проектът на „Списъка на имотите с начин на трайно ползване „пасище, мера” собственост на Община
Главиница за индивидуално ползване” е публикуван на
интернет страницата на Общината: www.glavinitsa.bg.

Пояснение: Съгласно чл.35, ал.2 от Устава на сдружението ако в определения начален час липсва кворум,
събранието се отлага с един час по-късно при същия
дневен ред и на същото място.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Председател на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле”

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПОКАНА
Уважаеми съграждани, земеделски производители
от територията на МИГ "Тутракан - Сливо поле",
представители на микропредприятия, малкия бизнес и
среден бизнес, представители на нестопанския сектор,
активни граждани

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ
в информационни конференции – Дейност 1.4 от
одобрения бюджет на Договор №РД-50-98/17.08.2016
г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Конференциите ще се проведат както следва:
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒÛ½ÛÂ»Æ»Í»ÛÈ»ÛqÎËÃÌÍÃчески център с.Бръшлен община Сливо поле.
Ûl»ÛÛ¾ÛÉÍÛÛÒÛ½ÛÂ»ÌÀ¿»ÍÀÆÈ»Í»ÛÂ»Æ»Û
на Общински съвет-Тутракан.
Вашето участие като заинтересована страна в процеса на прилагане на подхода водено от общностите
местно развитие (ВМОР) е ключово и разчитаме на
Вас и Вашата активност!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

За контакти:
Йорданка Тонева – координатор по проекта за община
Сливо поле, тел: 0887 600 642
Айтен Рашид – координатор по проекта за община
Тутракан, тел. 0898 754 701

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – СИЛИСТРА
гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” №
16, тел. 086 833 257

ОБЯВА
Със заповед №ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на
отбраната на Р.България са обявени 486 вакантни
длъжности за войници в гарнизоните Пловдив, Стара
Загора, Казанлък и Карлово.
Основни изисквания - средно образование, физически
здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41 г. за освободени от кадрова военна служба).
Срок за подаване на документите 06.03.2017 г.
За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офис за Военен отчет в Община Тутракан

Община Силистра
Дирекция "Хуманитарни дейности" - Отдел "Култура"
Литературно сдружение "Реката и приятели"

обявяват
XVI-ти Национален поетичен конкурс

„Любовта е пиянство или
пиянство от любов"
за написване на стихотворение, посветено на
14 февруари - Ден на Св. Валентин и
на Св. Трифон Зарезан.
Условия за участие в конкурса:
Право на участие имат лица над 18 години.
Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват
трябва да изпратят до 15.02.2017 г. /валидна е датата
на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ:
ÛÀ¿ÈÉÛÈÀÊÎ¼ÆÃÅÎ½»ÈÉÛÃÛÈ»ÊÀÒ»Í»ÈÉÛ½ÛÛÀÅÂÀÇÊÆºË»Û
стихотворение;
ÛÇ»ÆÕÅ ÛÂ»ÊÀÒ»Í»ÈÛÊÆÃÅÛÌÛÆÃÒÈÃÛ¿»ÈÈÃÛÍËÃÍÀÛÃÇÀÈ» Û
адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка
творческа биография (дата и място на раждане, публикации).
Конкурсът е под патронажа на кмета на Община
Силистра д-р Юлиян Найденов
Творбите ще се оценяват от тричленно жури утвърдено със Заповед на Кмета на Община Силистра.
Ще бъдат връчени три парични награди: първа - 200
лв., втора – 150 лв., и трета - 100 лв. Награда на Литературното сдружение „Реката и приятели”- 100 лв.
Произведенията не трябва да бъдат публикувани до
обявяване на резултатите от конкурса, както и да не
са се състезавали в други конкурси.
Наградените - първа, втора и трета награда от
14-то и 15-то издание на конкурса, нямат право да
участват в следващите 2 години. При неспазване на
горепосочените условия кандидатът няма да бъде
включен в конкурса.
Награждаването на победителите в конкурса ще
се състои на 24.02.2017 г., 17:00 ч. в Заседателната
зала на Община Силистра.
Адресът за получаване на стихотворенията е:
гр. Силистра - 7500, ул. „С. Велики” №33
Община Силистра, стая 314, За конкурса „Любовта
е пиянство или пиянство от любов”
Справки и допълнителна информация:
тел: 086/816 273; e-mail: culture@silistra.bg

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 6 февруари 2017 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
Други СРМ към деня:
3 машинни оператори, производство на пластмавъзможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в сови изделия – средно образование, на три смени
1 чистач хигиенист – на 1 час - основно обрадве направления:
зование,
- За обучение по време на работа
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
10 машинни оператори, шиене – няма изискване
1 монтьор, свързване на кабели – средно техни- за заеман
ческо обр.
***За всички работни места трудовите дого1 машинен оператор, производство на пластма- вори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточсови изделия – средно обр.
нено, че договорът е безсрочен.

СМЯХ
1. Или всички с шинели, или
никой без шинел;
2. Ставането е сутрин,
точно в пет, независимо
колко е часът!;
3. Не ме правете на луд,
аз да не падам за първи път
от Марс!;
4. Военното възпитание
съществува и в други държави, в това число и чуждестранните;
5. Всички по окопите, а
останалите след мен…;
6. Ще дойде турското БНА
и ще ви нагласи, докато
спите г-н Редник!;
7. Глей го ония! Стърчи
като прасе в рядка кал!;
8. Построили сте се под
формата на буквата... на
буквата... Абе нема такава
буква, бе!;
9. И запомнете, командирът на батальона не ходи
пеш, той взима със себе
си ГАЗ-66 или заместниккомандира;
10. По време на поход на
войниците се полагат по
20 грама масло: 15 грама
сутрин и 15 - вечер...;
11. Вие тук си спите, а
там Родината я засипва
снегът;
12. Алфа, бета и гама лъченията при ядрен взрив не
могат да проникнат през
вашата униформа. Най-много да минат през шубата и
да стигнат до потника, не

повече! Така че, при ядрен
взрив изобщо не се притеснявайте за радиацията;
13. Какво?! Къде си бил? В
тоалетната? Абе вие още
малко и на театър ще почнете да ходите…;
14. Прострелката на автомат "Калашников" се извършва по мишени, представляващи картонен квадрат
от черна хартия с размери
20 на 30 сантиметра…;
15. Отивам да пусна една
вода и да пия една такава;
16. Сирените вият, звънци, тревога, а той какво: в
тоалетната - събул ми гащите, извадил ми го и пикае
ли, пикае;
17. Не се движите по квадрат с четири страни така,
че да се образува кръг!;
18. Искам сега да си легнете културно и грамотно;
19. Моята фамилия е майор
Иван ов.;
20. Ей, какво правите в
телевизионната зала?
- Гледаме видео
- А, защо работи телевизорът?;
21. Гората се счита за
непроходима за танкове, ако
дебелината на дърветата
е три пъти по-голяма от
теглото на танка... ;
22. Майорът никога не
бяга, защото в мирно време
бягащият майор предизвиква смях, а във военно - паника...;
23. Автоматът работи

така: едно, две, три и… вас
ви няма..;
24. Курсант, не правете
умни физиономии, не забравяйте, че сте бъдещ
офицер…;
25. Летят N самолета.
Нееее, N е много. Летят K
самолета… ;
26. Не ме принуждавайте
да лишавам вашите бъдещи
деца от баща;
27. Г-н старшина, скъсан
ми е чаршафът.
- Ами обърни го от другата страна!;

28. Бързо ринете снега,
докато не се е разстопил;
29. Вчера погледнах под
вашите кревати. Въобще
не ми е ясно как живеете
там...;
30. Този отровен газ предизвиква главоболие в ставите и костите…;
31. Кой беше школникът,
дето го запомних сутринта?;
32. Не е необходимо да се
мият коридорите ежедневно. Достатъчно е всяка
сутрин;

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
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Сканди

СУДОКУ

Войнишки бисери

7

ХОБИ

9 - 15.02.2017 г.

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

9 - 15.02.2017 г.

"Екрю" - новият магазин за
красота и естетика!
радост ще Ви помогнем да
зарадвате любими, близки и
познати с високо качество
и ниски цени!
Заповядайте... "Екрю" Ви
очаква от понеделник до събота от 08:00 до 20:00 часа,
в неделя от 09:00 до 14:00
часа, а в празнични дни - от
08:00 до 20:00 часа.
Поръчки можете да направите на тел.: 0888 855 204".
А за тези, които се замислят над значението на
думата екрю, предлагаме
обяснението на Ивелина
Димитрова от старопрестолно Търново: "Цветът
екрю прилича на патинирано
бяло. Каменен зид. Стара
кенарена риза. Пощенски
плик. Перо. Грива на бял кон.
Дим. Мокър пясък. Топящ се
сняг. Мъгла. Облаци. Вълна.
Сребърна лъжица. Коса на
старица. Мънисто. Връв.

а 4-ти февруари в
Тутракан бе открит
нов магазин - "Екрю"!
Както повелява традицията, той бе осветен
от отец Илия Тонков, в
присъствието на неговата собственичка Бетина
Генова, сестра й Денислава Генова-Костадинова и
приятели. Много доволни
клиенти пожелаха всички,

Н

Пепел. Шампанско. Капан
за сънища. Парче дърво,
изхвърлено на брега след
дългата ласка на морето. Раковина. Зъб. Корабно
въже. Платно. Страница от
стара книга.
Екрю е бяло, до уши влюбено в гълъбите. Или всеки
друг цвят, обвит в утринна
мъгла. Небето през зимата.
Парата в чашата с чая. Лъснатата сребърна паричка
в джобчето. Козинката на
малкото улично кутре. На
име Рошко… Или огнището
рано сутрин, когато всички въглени са заспали. Или
умът преди събуждане. Екрю
е очакване или пък заминаване. Картина, още непоявена
върху празното платно на
статива. Или буквите, разпилени в пространството,
точно преди да ги събера в
“ТГ”
изречение…"

вглеждайки се в изложените красиви цветя и сувенири.
"Ако обичате оригиналното, креативното и различното - за Вас врати отвори
магазин "Екрю" - цветя,
украса и ръчна изработка!
Магазинът се намира на ул.
"Росица 15", до дрогерия "
Марешки" - това е любезната покана от там. - С

Георги
ВАСИЛЕВ
Тутракан

Размисли разни...
Скъпи приятели,
Наближава Денят на лозаря по стария календар. На
същия ден се празнува и Денят на влюбените. Някои
хора казват, че Свети Валентин е привнесен отвън.
Не вярвам, че се осмелят да Ви осъдят за национално
предателство, ако сте влюбени и чествате този
празник с любимите си хора. Какво по-красиво от
това да обичаш?
Бъдете винаги влюбени!
Предлагам ви някои размисли, те могат да ви разсмеят, могат да ви накарат да размислите, а не да
ви натъжават:
- Храброст! Решителност! Честност!
Всички тези качества не струват
нищо, ако липсва мъжественост.
- Осъзнаването на красотата около
нас, може да се усети само от човек
със здрав дух!
- За да задържи един мъж жената,
жената трябва да подклажда най-доброто в него.
- Саможертването трябва да се върши горделиво, защото не всички го оценяват и му дават еднозначна оценка.
- При смущаващо бедните хора
раждането, бракът и смъртта са омразни потулвани
събития.
- По-добре красива бедност, отколкото отблъскващо
богатство!
- По-добре невинен, отколкото покварен и богат!
- Понякога не без основание възклицаваме: „Господи,
колко са противни хората и колко милостиви са кучетата!”
- Нравственото самоубийство е по-жестоко от физическото.
- Когато човек е сполетян от нещастие, на изпитание
е поставена неговата нравственост - той става или
ужасно лош или дълбоко смирен.
- Никога не запомняйте това, което изтича!
- Мъже знайте, че най-тежкият товар, който може
да понесе една жена, това е товар от лъчи.
- По-добре безпаричен, но поетичен, отколкото поетичен, но прозаичен!
- Всеки грях при благоприятни обстоятелства може
да се превърне в добродетел!
- Някои несръчни, тромави мъже, могат да превърнат
прегръдката в опасност за живота на любимата.
Призив: "Жени, внимавайте в кого се влюбвате!"
Надявам да не съм помрачил доброто Ви настроение.
Желая Ви здраве и весело изкарване на празниците!
Ваш: Георги ВАСИЛЕВ

ТГ

справочник
БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ НА ГРАЖДАНИ
във в. "Тутракански глас"
очакваме на e-mail: tgbg@abv.bg
Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

11 февруари - Пламен МАРИНОВ, Гл.архитект, Община от ГЕРБ, ОбС-Тутракан
12 февруари - Тодор ТОДОРОВ, ТФ "Дунавска младост",
Тутракан
11 февруари - Георги АЛЕКСАНДРОВ, Горски стражар, НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
13 февруари - Светослав СЛАВОВ, Гл. експерт "СчетоДГС-Тутракан
12 февруари - Д-р Румен ПАУНОВ, Общински съветник водство и финансов контрол", Община Тутракан
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