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Забележителностите на
Саниране на обществени и Тутракан
представени на
жилищни сгради за 5,4 млн. лева най-голямото туристическо
изложение в Берлин
предстои в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
дна година измина,
откакто Елена БАЛТАДЖИЕВА започна
работа в Община Тутракан
като заместник-кмет в
един от важните ресори в
управлението - "Инвестиционни дейности, европроек-

Е

ɁɚɦɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȿɥɟɧɚȻȺɅɌȺȾɀɂȿȼȺ

Очаквайте!
В следващия брой:
КОЙ СЕ ХРАНИ ОТ ТОПЛАТА
"ЕЛ. БАНИЦА" В БЪЛГАРИЯ?

ти, финанси, счетоводство
и бюджет".
Каква е равносметката по
отношение на проектите и
как се справя администрацията с предизвикателствата
е темата на интервюто
с нея, което предлагаме в
този брой.
на стр. 2

Модерна Детска
библиотека отваря
врати
Апелът ни:
Дарете нови
детски книжки!
ɋɬɟɮɤɚɄȺɉɂɇɑȿȼȺ
ɪɚɛɨɬɢɝɨɞɢɧɢɜ
Ⱦɟɬɫɤɚɬɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ

на стр. 5

ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɫɬɚɧɚɩɨɱɟɬɟɧɱɥɟɧɧɚɎɟɞɟɪɚɥɧɚɬɚ
ɚɫɨɰɢɚɰɢɹɧɚɦɚɥɤɢɹɢɫɪɟɞɟɧɛɢɡɧɟɫɧɚȽɟɪɦɚɧɢɹ
Ɍɨɣɩɨɥɭɱɢɝɪɚɦɨɬɚɬɚɫɢɨɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɆɚɪɢɨɈɯɨɜɟɧ

К

метът на община
Тутракан д-р Димитър Стефанов взе
участие в най-голямото
изложение в сферата на
туризма – Международната
туристическа борса ITB
Berlin 2017. В германската
столица той представи
забележителностите на
Тутракан и туристическия

потенциал на общината.
Д-р Стефанов бе част от
официална делегация от
кметове и представители
на Общински съвети от
дунавските общини в България - Силистра, Тутракан,
Алфатар, Две Могили и
Ценово, по инициатива на
Асоциацията на дунавските
на стр. 5
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НОВИНИ
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ЧИТАЛИЩАТА
На 16 март от 14:00 ч. в залата на Общински съвет-Тутракан ще се проведе информационна среща
във връзка с изграждане на новата информационна
система за читалищата с Министерството на
културата. Тя се организира от РЕКИЦ-Силистра и
в нея ще участват представители на читалищата
от община Тутракан. На срещата те ще бъдат
запознати с попълването на новата информационна карта и начина за получаване на обратна
информация.
Тази година всички читалища трябва до края на
м.април да изпратят своите информационни карти
с придружаващите документи в Министерството
на културата.
НАД 1,2 МИЛИОНА ПЕНСИОНЕРИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПО
40 ЛЕВА ДОБАВКА КЪМ ПЕНСИИТЕ ЗА ВЕЛИКДЕН
По 40 лева добавка към пенсиите си за април ще
получат 1 288 000 пенсионери. Допълнителната
сума ще се изплаща на хората, чиито пенсии или
сбор от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, е до 314 лева, колкото е линията
на бедност за 2017 г.
За изплащането на добавките към пенсиите за
Великден правителството ще отпусне допълнителни 51 500 000 лева по бюджета на държавното
обществено осигуряване. Средствата са осигурени
за сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2017 г.
КОНКУРС ЗА РИСУНКА "МОЯТ УЧИТЕЛ
Е СУПЕРГЕРОЙ”
Стартира националният конкурс за рисунка „Моят
учител е супергерой”, организиран от Фондация
„Тебешир”. Право на участие в него имат всички
желаещи ученици, разпределени в три възрастови
групи: от 1 до 4, от 5 до 8 и от 9 до 12 клас.
Авторите създават по една творба във формат
А4 и най-късно до 16 април я изпращат на адрес:
Фондация „Тебешир”, София 1000, бул. „Евлоги и
Христо Георгиеви” №68, ет. 1, ап. 4. Ще последва
оценяването на получените работи от компетентно жури, което в навечерието на 24 май ще обяви
резултатите на сайта на фондацията http://tebehsir.
bg Ще бъдат връчени и награди на класираните в
челните тройки във всяка една от групите, което
ще стане на специална церемония в София, чиито
дата и място тепърва ще се уточняват.
У нас за първи път се организира подобен конкурс, в който учителят трябва да се представи
като супергерой. Целта е да се насочи вниманието на широката общественост към благородната
му професия и да се допринесе за лансирането на
положителния му образ. Тоест, рисунките трябва
да бъдат с позитивно, а не с провокативно съдържание, изтъквайки го като просветител и борец
срещу неграмотността.
Повече подробности могат да се научат от горепосочения сайт, както и от Регионалната библиотека в Силистра, заела се разгласата на конкурса
на наша територия.
КРИМИНАЛЕ
27-годишният Ю.К. е засечен да шофира без книжка
и в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние. На 10 март около
20:20 часа в село Суходол той бил зад волана на лек
автомобил „Рено”, когато бил спрян за проверка.
Срещу него е започнато бързо производство.
Водач в нетрезво състояние е установен от пътна
полиция. На 12 март около 21:00 часа в Тутракан полицейски служители спрели В.Р. (50 г.) – водач на лек
автомобил БМВ, и при проба с дрегер отчели 1.23 промила алкохолно съдържание в издишания от него въздух.
По случая е образувано досъдебно производство.
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Саниране на обществени и
жилищни сгради за 5,4 млн. лева
предстои в Тутракан
от стр. 1 детска градина, където сега се помещава Архива. Втората сграда ще
претърпи вътре преразпределение
на помещенията и ще се използва
де факто като административна
сграда. Стойността на този проект
е 1 848 894,20 лв., като 59 520 лв.
е собственият принос.
За някои от проектите има и
собствен принос, особено, ако има
помещения отдадени под наем.
"Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради бл."Чайка-1" и "Чайка-2" и две къщи
в Тутракан" е другият проект, който
за четирите обекта, е на стойност
1 428 523,40 лв. с ДДС. Тече процедурата по избор на изпълнител.
Комисиите работят, работата е
страшно много - това е невидимата част или както я наричаме
"неблагодарната работа", защото
продуктът се вижда на края.
От държавните сгради, само за
едната сграда на РС "Пожарна безопасност и защита на населението"
има подписан договор, тъй като
за някои от сградите трябваше да
има съфинансиране. В случая, тук
обследването показа надхвърляне
на реалната стойност, и РСПБЗН
съдействаха и осигуриха средства
за дофинансиране - 45 337,74 лв.
Този проект на обща стойност 282
535,20 лв.
До тук, това са общо шест действащи проекти на територията на
Тутракан.
- На какъв етап се намират
МИГ "Тутракан - Сливо поле" и
МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо
поле"?
- Със съдействие на Общината
бяха и подготвителните дейности
по проектното предложение за
Местната инициативна група
"Тутракан - Сливо поле" (МИГ).
Потенциални бенефициенти по
програмата на МИГ са и самите
Общини. Надявам се и МИГ да

- През изминалата 2016 г. Община Тутракан има подадени доста
проектни предложения, от които
шест са одобрени и са получили
финансиране. Всички са по ОП
"Регионално развитие" и са със
сключени договорите за безвъзмездна помощ.
Един от първите финансирани проекти е "Подобряване на
административния капацитет на
Община Тутракан". Извършено бе
обучение на всички служители,
ангажирани с управлението на останалите проекти, т.е на екипите за
управление. Това е т.нар техническа помощ във връзка с управлението на енергоспестяващите мерки.
Одобрените проекти - всички за
енергийна ефективност, са пет.
Досега са осъществени начални
пресконференции - според изискванията за публичност по всички
проекти.
Първият проект е "Енергийна
ефективност на многофамилни
жилищни сгради - бл. "Възход-3" и
бл. "Възход-4" и е на стойност 866
155,20 лв. с ДДС. В момента той
е на етап избор на изпълнители.
Спазват се определените срокове,
такива, каквито са в изискванията
по проектите свързани с енергийната ефективност.
Другият проект е "Енергийна
ефективност в образователната
инфраструктура в гр. Тутракан",
който включва ДГ "Патиланчо" и
ОЦИД. И той е на етап избор на
изпълнители, с подписан договор
за безвъзмездна финансова помощ. Неговата обща стойност е
937 351,80 лв. с ДДС.
Следващият проект е "Енергийна
ефективност в общински сгради
в гр. Тутракан". Тук са включени
административната сграда на
Общината и сградата на бившата

тръгне, изпълнени са подготвителните дейностите по изработването
на Стратегия, за да може да се
кандидатства с проекти по нея.
За МИРГ "Главиница - Тутракан Сливо поле" е подадено проектното
предложение и то е в процес на
оценка. Ако се одобри ще следват
подготвителни дейности за нова
Стратегия - ново проучване, ново
анкетиране на местното население
в трите общини.
МИГ и МИРГ са много добри
варианти.
- А с инфраструктурни проекти
кандидатства ли Община Тутракан?
- Програмата за развитие на
селските райони бе отворена за
прием на проекти през м.август
2016 г. По нея Община Тутракан
кандидатства с един проект по
подмярка 7.2 през м.септември и
очакваме одобрение. Проектът е
за рехабилитация на общинската
пътна мрежа. Там са подадени 700
проекти от цялата страна и борбата
е голяма, защото средствата ще
стигнат за 60 от тях. Предполагам,
че на експертите, които оценяват
никак не им е лесно.
- Кои са проблемите и трудностите, които срещате в своята
работа?
- Проблеми и трудности човек
може да създава във всеки момент
- може и сам, може и другите да му
ги създават. Много е относително.
Принципно, работата е специфична, защото е свързана с изключително много и външен, и вътрешен
капацитет. 80% от ангажиментите
се прехвърлят на конкретни хора,
но всичко е свързано с много труд
на цялата администрация. Екипите
за управление на проектите са, за
да координират, да поддържат и
да вършат работата на максимум.
Работи се с много външни хора,
което е задължително, защото

има оценки по съответствие на
инвестиционни проекти, инженеринг проектиране, строителство
изискващо и строителен надзор,
авторски надзор. Отделно от това,
има и задължителни публични
мероприятия, където изпълнителите са външни, има задължителен
одит, по време на изпълнението
на проект се подготвят и доклади.
- Бюрокрацията голяма ли е?
- Бюрокрацията е изключително
голяма, но в същото време необходима. В смисъл, че всяко нещо
трябва да се докаже. По-тежкото
са промените в законодателството. Трябва непрекъснато да се
внимава и да се следят промените
в Правилниците и Наредбите.
Когато приключат проектите се
правят одити и проверки и тогава
се установява, че не са спазени,
примерно, определени обстоятелства влезли в сила по това време с
промените в някой от нормативите.
Моите наблюдения са, че тук
администрацията работи добре,
никой не бяга от отговорност,
просто работата е специфична и
разнопосочна. Трябва да си едновременно и инженер, и архитект, и
юрист, и финансист, което трудно
се постига. Така всеки специалист
има съответното виждане и трябва
да съумее да влезе много бързо в
рамките и виждането на другия
специалист. Тук, в администрацията, хората имат широкоспектърно
мислене, което е много добре
- придобили са опита от предния
програмен период, разполагат с
богат набор от познания и това е
много положително.
- А докъде стигна проектът за
изграждане на Пречиствателна
станция и подмяна на канализацията на две улици?
- Проектът е подаден и е в процес на оценка. Той е по ОП "Околна
среда"

През уикенда - обучения на СИК
а 18 и 19 март /събота и
неделя/ ще се проведат
обученията на членовете
на секционните избирателни комисии в област Силистра. Те ще
преминат по утвърден график
в два модула – организация и
протичане на изборния ден и отчитане на изборните резултати.
18 март от 11:00 часа в Главиница, на 19 март от 9:00 часа в

Н

Тутракан в залата на Общинския
съвет.
Районната избирателна комисия /РИК/ в Силистра е приела
и Оперативен план за организацията на работа в деня на изборите за народни представители
на 26 март. Акцентите в този
план основно са обучението
на членовете на секционните
избирателни комисии и извоз-

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 13 март 2017 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
1 работник зареждане на рафтове – средно обпо проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова разование, двусменен режим на работа
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗА1 носач товарач на стоки – средно образование,
ЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в двусменен режим на работа
две направления:
4 общи работници в промишлеността – основно
образование
- За обучение по време на работа
2 машинни оператори – основно образование
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 технолог, моделиране и конструиране на облек1 монтьор, свързване на кабели – средно техни- ло – средно професионално образование, за с.Цар
ческо обр.
Самуил
1 машинен оператор, производство на пластма1 гладач – без изискване за обр., професионален
сови изделия – средно обр.
опит, за с.Цар Самуил
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
2 шивачи – без изискване за обр., професионален
Други СРМ към деня:
опит, за с.Цар Самуил
1 мениджър – средно образование, компютърни
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
умения, шофьор кат.В
***За всички работни места трудовите дого3 сезонни работници в земеделието – няма изис- вори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточкване за заемане
нено, че договорът е безсрочен.

ването на бюлетините в нощта
на изборите за предаване на
документите в РИК. Създадена
е организация за почасово приемане на секциите за предаване
на изборните книжа, като така
се избягва струпването на много
хора.
До момента РИК Силистра е
утвърдила създаването на три
подвижни секции на територията на община Тутракан, Ситово
и Алфатар. Одобрен е представеният образец на бюлетина
за провеждане на избори за
народни представители на 26
март в област Силистра.
Утвърден е и тиражът на бюлетините – 134 000 при 121 065
избиратели в областта.

Както е известно, на парламентарните избори за 44-ото
Народно събрание ще се гласува само с хартиени бюлетини,
след като бе отменено машинното гласуване. Разяснено бе
как да стане опаковането на
материалите – протоколи, чернови и др.
Според наблюденията на РИК
и на общините в 80% от случаите членовете на секционните
избирателни комисии в областта се повтарят от предишните
избори. Техните представители,
предвидени да представят изборните книжа в РИК Силистра,
ще бъдат извозвани с общински
транспорт, предвождан от автомобил на полицията.
“ТГ”
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Дирекция „Български документи Разработва се Стратегия
за самоличност“ с организация за за личностно развитие
децата и учениците от
съдействие на българските граждани на
община Тутракан
да гласуват в деня на изборите
Р
В
седмицата преди 26
март 2017 г., когато
ще се проведат изборите за Народно събрание,
е създадена необходимата
организация българските
граждани, които нямат
издадена лична карта или
не притежават валидни
документи (лична карта
или личен /зелен/ паспорт),
защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок,
да имат възможност да упражнят правото си на глас,
съобщават от Пресцентъра на ОДМВР-Силистра.
Дирекция „Български до-

кументи за самоличност“ е
създала следната организация за работа:
1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали
вече заявление за нова лична
карта, ще бъде ускорено
издаването й или ще бъде
издадено удостоверение за
изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за
самоличност (лична карта,
личен /зелен/ паспорт) или
лична карта с изтекъл срок
на валидност;
2. При невъзможност да
бъде издадена нова лична
карта до края на работния

ден на 24 март 2017 г., по
искане на гражданите, ще
бъде издавано необходимото
им удостоверение, с което
да гласуват
За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
1. Гражданите лично да
подадат искане в ОДМВР и
РУ при ОДМВР за дните от
21 март 2017 г. до 25 март
2017 г. от 08.30 ч. до 17.00
ч. и на 26 март 2017 г. от
08.30 ч. до 19.00 ч.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за
упражняване на правото на
глас в изборите за Народно
събрание, се издават само

след приемане на заявление
за издаване на лична карта.
3. В случай на подадено и
регистрирано по постоянен
адрес заявление за издаване
на лична карта, удостоверение може да се издаде във
всяко РУ, СДВР и ОДМВР
независимо от обявения
постоянен и настоящ адрес.
Удостоверения за заявен
постоянен и настоящ адрес
се издават от общинската
администрация.
Удостоверението се издава, за да послужи само пред
Секционата избирателна комисия и е валидно за изборния
ден - 26 март 2017 г. “ТГ”

Решава се съдбата на три пречиствателни станции
В

областната администрация в Силистра
бе проведена работна
среща по покана на областния управител Петко
Добрев във връзка с преминаването на съществуващите в Силистренско пречиствателни станции към
ВиК ООД Силистра чрез
създадената Асоциация ВиК
Силистра, начело, на която
стои представителят на

държавната власт за областта.
В срещата участваха
главният секретар на асоциацията Мая Хараланова,
управителят на ВиК Васил
Боранов и неговият екип,
както и представители на
общините Силистра, Главиница и Ситово, където има
пречиствателни станции,
които засега са на издръжка
на съответните общини.

„Колкото по-бързо приключи комуникацията с документооборота между общините
и ВиК, толкова по-скоро ще
бъде изминат предвидения
в законодателството административен път, за да
се случи предаването на
съоръженията на ВиК оператора“, заяви областният
управител Петко Добрев.
От направената дискусия
стана ясно, че най-късно

през май е възможно преминаването на пречиствателните станции в трите
добруджански общини, за да
се освободят те от несвойствени разходи.
За оформяне на цената на
услугата относно работата
на пречиствателните станции и на канализациите са
необходими доказателства
чрез първични документи за
“ТГ”
реални разходи.

Почти 31 800 000 лв. е струвало здравето
в Силистренско през 2016 г.
рез 2016 г. Районната
здравноосигурителна
каса в Силистра е
платила общо 31 797 900
лева за медицинска и дентална помощ, лекарства
и изследвания на здравноосигурените граждани,
съобщиха от касата.
Най-голям дял от средствата - 13 645 488 лв. са
за болнична помощ, оказана
от трите многопрофилни
болници в областта. От
тях 71% са заплатени на
МБАЛ Силистра, 16% на
МБАЛ Тутракан и 13% на
МБАЛ Дулово. Разходът за
болнична помощ през 2016

П

г. е с 510 195 лв. по-висок,
в сравнение с 2015 г.
За лекарства, медицински
изделия и диетични храни за
специални медицински цели
РЗОК Силистра е заплатила 10 906 998 лева, което
е с 1 284 949 лв. повече
от платените през 2015
г. Увеличението се дължи
главно на това, че Здравната каса започна да заплаща
нови лекарствени продукти
и медицински изделия, които преди не е поемала.
Следва разходът за първичната извънболнична
медицинска помощ. Общопрактикуващите лекари,

договорни партньори на
РЗОК Силистра, които в
края на 2016 г. наброяваха
57 души, са получили от
РЗОК общо 2 627 157 лева.
Тези средства са с 51 718
лв. повече от платените
за 2015 г.
Средствата за специализирана извънболнична
медицинска помощ към са
в размер на 2 576 430 лв.,
а за дентална помощ – 1
305 085 лева. В сравнение
с 2015 г. за специализирана
извънболнична медицинска
помощ средствата са намалели с 6 236 лв., а за дентална помощ намалението

е с 37 719 лв.
За медико-диагностични
дейности са платени 684
857 лева, което е с 5 362
лв. повече от 2015 г.
В съответствие с правилата за координация на
системите за социална
сигурност през 2016 г.
Здравна каса Силистра е
заплатила и 29 088 лева
за медицинска помощ на
здравноосигурени лица от
други европейски държави,
които са пребивавали на
територията на Силистренска област и са потърсили спешна и неотложна
“ТГ”
медицинска помощ.

Здравното министерство с превантивни мерки
срещу разпространението на морбили в страната
ɪɨɞɴɥɠɚɜɚɞɚɫɟɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɹɜɚ ɟɩɢɞɟɦɢɹɬɚ ɨɬ ɦɨɪɛɢɥɢ ɜ
ɫɴɫɟɞɧɚ Ɋɭɦɴɧɢɹ Ʉɴɦ ɦɨɦɟɧɬɚɡɞɪɚɜɧɢɬɟɜɥɚɫɬɢɬɚɦ
ɫɴɨɛɳɚɜɚɬ ɡɚ   ɫɥɭɱɚɹ
ɧɚ ɛɨɥɟɫɬɬɚ ɫɪɟɞ ɬɹɯ ɢ 
ɠɟɪɬɜɢ Ɉɫɜɟɧ ɜ ɫɟɜɟɪɧɚɬɚ
ɧɢ ɫɴɫɟɞɤɚ ɡɚ ɝɨɥɹɦ ɛɪɨɣ
ɡɚɛɨɥɟɥɢɞɨɤɥɚɞɜɚɬɂɬɚɥɢɹ
 ɞɭɲɢ  ɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ  ɞɭɲɢ  Ɂɚɛɨɥɹɜɚɧɟɬɨ ɦɨɪɛɢɥɢ ɩɨɢɡɜɟɫɬɧɨ
ɤɚɬɨɞɪɟɛɧɚɲɚɪɤɚɟɫɢɥɧɨ
ɡɚɪɚɡɧɨɢɫɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ
ɫ ɨɛɳɚ ɢɧɬɨɤɫɢɤɚɰɢɹ ɜɴɡɩɚɥɟɧɢɟ ɧɚ ɥɢɝɚɜɢɰɚɬɚ ɧɚ
ɝɨɪɧɢɬɟ ɞɢɯɚɬɟɥɧɢ ɩɴɬɢɳɚ
ɨɛɪɢɜɩɨɤɨɠɚɬɚɢɭɫɥɨɠɧɟɧɨ
ɞɢɲɚɧɟɂɧɮɟɤɰɢɹɬɚɫɟɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɹɜɚ ɩɨ ɜɴɡɞɭɲɧɨ
ɤɚɩɤɨɜɩɴɬɄɴɦɦɨɦɟɧɬɚɧɟ
ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɡɚɩɥɚɯɚɨɬɪɚɡ-
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ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɬɨɧɚɦɨɪɛɢɥɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɜɴɩɪɟɤɢ ɬɨɜɚ ɡɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɟɧɢ ɪɢɫɤɨɜɟɬɟ
ɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨɢɡɩɪɚɬɢɞɨɊɟɝɢɨɧɚɥɧɢɬɟɡɞɪɚɜɧɢɢɧɫɩɟɤɰɢɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚ ɜɡɢɦɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɢɦɟɪɤɢɡɚɩɪɟɞɩɚɡɜɚɧɟɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
ȼɫɢɱɤɢɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɢ
ɥɟɤɚɪɢ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɹɬ
ɩɪɟɝɥɟɞɧɚɢɦɭɧɢɡɚɰɢɨɧɧɢɹ
ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɫɢ ɧɚ
ɜɴɡɪɚɫɬ ɨɬ  ɦɟɫɟɰɚ ɞɨ
 ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢ ɧɚ
ɢɦɭɧɢɡɚɰɢɹɫɪɟɳɭɦɨɪɛɢɥɢ
ɇɚɥɨɠɢɬɟɥɧɨ ɟ ɨɬɤɪɢɬɢɬɟ
ɧɟɢɦɭɧɢɡɢɪɚɧɢ ɞɚ ɛɴɞɚɬ
ɨɛɯɜɚɧɚɬɢɫɟɞɧɚɞɨɡɚɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɚ ɜɚɤɫɢɧɚ ɫɪɟɳɭ
ɦɨɪɛɢɥɢɩɚɪɨɬɢɬɢɪɭɛɟɨɥɚ
ȼɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ

ɥɟɤɚɪɢ ɪɚɛɨɬɟɳɢ ɜ ɥɟɱɟɛɧɢɬɟɡɚɜɟɞɟɧɢɹɡɚɛɨɥɧɢɱɧɚ
ɢ ɢɡɜɴɧɛɨɥɧɢɱɧɚ ɩɨɦɨɳ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɧɚɫɨɱɟɧɨ
ɤɴɦ ɪɚɧɧɨɬɨ ɨɬɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɢɡɧɚɰɢɬɟ ɧɚ ɦɨɪɛɢɥɢ ɢ
ɛɴɪɡɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɢɡɨɥɚɰɢɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɢɥɟɱɟɧɢɟ
ɋɩɨɪɟɞ ɩɨɫɥɟɞɧɢɹ ɞɨɤɥɚɞ
ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹɬɚɜ
ɫɬɪɚɧɢɬɟɨɬȿɋɧɚɣɜɢɫɨɤɚɟ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɬɚ ɨɬ ɦɨɪɛɢɥɢ ɜɴɜ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɬɚ ɝɪɭɩɚ
ɞɨɝɨɞɢɧɚɢɜɝɪɭɩɚɬɚ±
ɝɨɞɢɧɢɨɬɜɫɢɱɤɢɡɚɛɨɥɟɥɢɫɚɧɟɢɦɭɧɢɡɢɪɚɧɢ
ɫɚɢɦɭɧɢɡɢɪɚɧɢɫɞɨɡɚ
ɫɚɫɞɚɧɧɢɡɚɢɦɭɧɢɡɚɰɢɹɫ
ɢɩɨɜɟɱɟɞɨɡɢɚɫɚɫ
ɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧ ɢɦɭɧɢɡɚɰɢɨɧɟɧ
ɫɬɚɬɭɫ ɉɨɪɚɞɢ ɧɟɧɚɜɴɪɲɟɧɚ ɢɦɭɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ

ɧɚɣɦɧɨɝɨ ɧɟɜɚɤɫɢɧɢɪɚɧɢ
ɞɟɰɚ    ɢɦɚ ɫɪɟɞ ɤɴɪɦɚɱɟɬɚɬɚ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɨɫɨɛɟɧɨ
ɭɹɡɜɢɦɢ ɤɴɦ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɬɨ
ɢɫɚɧɚɣɞɨɛɪɟɡɚɳɢɬɟɧɢɨɬ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɹ ɢɦɭɧɢɬɟɬ ɩɪɢ
ɩɨɧɟ   ɢɦɭɧɢɡɚɰɢɨɧɟɧ
ɨɛɯɜɚɬ ɫ  ɞɨɡɢ ɦɨɪɛɢɥɧɚ
ɜɚɤɫɢɧɚ ɋɴɝɥɚɫɧɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ ɢɦɭɧɢɡɚɰɢɨɧɟɧ ɤɚɥɟɧɞɚɪɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟɬɨɧɚɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɬɨɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɫ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɚɜɚɤɫɢɧɚɫɪɟɳɭ
ɆɨɪɛɢɥɢɊɭɛɟɨɥɚɉɚɪɨɬɢɬ
ɆɊɉ  ɱɢɟɬɨ ɩɨɫɬɚɜɹɧɟ ɟ
ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ Ɂɚ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɩɴɥɟɧɢɦɭɧɢɬɟɬɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɟɰɚɬɚɞɚɛɴɞɚɬ
ɨɛɯɜɚɧɚɬɢ ɫ ɞɜɟ ɞɨɡɢ ɤɚɬɨ
ɩɴɪɜɚɬɚ ɞɨɡɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɹ ɧɚ
ɦɟɫɟɱɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɚ ɪɟɢɦɭɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɧɚ
“ТГ”
ɝɨɞɢɧɢ

Калина ГРЪНЧАРОВА
аботна група, в която влизат представители на Община
Тутракан, всички средни и
основни училища, детските
градини, Дирекция "Социално подпомагане", Общински
център за извънучилищни
дейности, СПИ "Христо Ботев" и Център за социална
рехабилитация и интеграция, разработва Стратегия
за личностно развитие на
децата и учениците от
община Тутракан.
Такава Стратегия има
изработена на областно
ниво, а на свое заседание

работната група е разгледала Анализа за състоянието на личностно развитие
на децата и учениците от
община Тутракан, която е
приета от местния парламент.
На проведената работна
среща - на 14 март, специалистите са се запознали
с направените предложения
от училищата и местните
институции и са одобрили
проекта за Стратегия за
личностно развитие на децата и учениците.
Предстои тя да бъде внесена за разглеждане и одобрение от Общински съветТутракан.

На Вашето внимание!

Време за възстановяващи
взаимоотношения
Статистиката в САЩ сочи, че повече от 50% от семейните бракове завършват преждевременно с разводи.
У нас положението не е много по-различно. Въпросът
е: "Защо?", а твърде вероятният отговор е: "Защото
всеки иска да има "точния партньор".
"Как да бъда партньорът, от когото тя/той наймного се нуждае?" е тема посветена изцяло на отношенията в семействата ни и ще бъде представена
на 18 март (събота) от 11:00 часа на ул. "В.Търново"
№19 - Църква на адвентистите.
Всеки е поканен. А цената? - 1 час от свободното
ви време! Заповядайте!

Форум ще обсъжда
законодателната уредба за туризъм

края на м. март т.г. по
инициатива на областния управител на област
Силистра Петко Добрев (на сн.)
Туристически форум ще обсъди
проблеми в законодателната
уредба във връзка с възможните
инициативи на инвеститори в
сферата на туризма преди всичко
по поречието на река Дунав, както
и на малките локални производители на храни и напитки. Това
стана ясно на пресконференция,
дадена от г-н Добрев пред журналисти от централни и местни
медии.
„Добре е да разрушим рамката
за организация на туризма в
България по системата на „Балкантурист“ – добър продукт, но
за друго време. Съществуват разработени стратегии за отделните
отрасли, но на нашата територия
туризмът няма сериозен принос
за развитие на региона. Без промяна в законодателството остава

В

ситуацията на невъзможност за
туристическа инициатива“, каза
областният управител Петко
Добрев.
Идеята е коментирана в Министерство на туризма и за участие
във форума ще бъдат поканени
вкл. представители на Асоциацията на дунавските общини
„Дунав“, в която членуват общини и от област Силистра. Целта
на форума е да бъде обсъден
съществуващият разрешителен
режим, за да бъдат набелязани
пречки, които да бъдат премахнати по законодателен път.
Провеждането на мониторинг на
законодателството и евентуалната
му промяна биха позволили на дунавската туристическа артерия да
предложи в бъдеще време завършен продукт, в който да има място
и за грижа на общинско ниво за
природни феномени, туристически забележителности и др.
инфраструктурни обекти. “ТГ”
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В СУ "Христо Ботев"-Тутракан:

Постери с библейски сюжети
Б

иблията съдържа несравнима мъдрост.
От Уикипедия узнаваме, че е най-печатаната
и най-разпространената
книга в света. Според данни от 2008 г. съществуват
цялостни преводи на 451
езика и частични преводи
на 2 479 езика.
В училищната библиотека, учениците от 9а клас
– възпитаници на преподавателката по български
език и литература Снежана Маринова, показаха,
че могат ползотворно да
изучават Библията и да
я тълкуват чрез своите
изработени постери с биб-

Други – сътворението на
света и Мойсей, който
води народа през разделеното от Бог на две море.
/Всеизвестно е, че той е
един от най-големите мъдреци на еврейския народ и

личност с огромни заслуги
във формирането на еврейската култура. Неговото
учение – Десетте Божии
заповеди – е повлияло на
практика върху целия цивилизован свят/. Не липсваха
и изработени книги – аналог на част от Библията.
Талант и изобретателност демонстрираха деветокласниците. Проследиха и анимационния филм
от цикъла "Истории от
Стария Завет"- „Моисей.
Десетте Божии заповеди“
и „Притча за блудния син“.
Изучаването на Библията е културна концепция.
Педагогическата цел е
превеждане на нейните
послания като културни и
разбираеми прозрения за
вътрешната, дълбоката,
същинската страна на
нещата от живота.
Анка КОЗАРЕВА

Без багаж из България
К
лейски сюжети от Стария
завет. Деветокласниците
онагледиха мъдростта на
древната свещена книга
с подходящи текстове,
илюстрации и фотографии.
В постерите разкриват
как да живеем в хармония
с нейните полезни съвети.
Доказаха, че не са загубили
способността си да съзер-

цават, да разглеждат, да
възприемат и да преценяват не само външната
страна на явленията в
живота, но и да търсят
истината, обясненията и
закономерностите, които
да ги водят към доброто.
Една част от учениците
представиха постери с
десетте божи заповеди.

луб „Без багаж из България” при ОУ
„Иван Вазов" - с. Зафирово, организиран по проект „Твоят час” на ОП
"Наука и образование и интелигентен
растеж" е съставен от ученици от 5
до 8 клас, чийто ръководител е Светла Илиева. На 6 март те посетиха НЧ
„Христо Ботев - 1901 г.” Срещата бе по
повод Националния празник на България
и 139-та годишнина от Освобождението
на родината ни.
Чрез презентация изготвена от библиотекарката Величка Пейчева им бяха
представи националните туристически
обекти пряко свързани с руско-турската
освободителна война, част, от които
учениците ще посетят през пролетната
ваканция.
Светла ИЛИЕВА
Величка ПЕЙЧЕВА

"Докато мъдрите се намъдруват,
лудите се налудуват"
Дончо ДОНЧЕВ, Секретар
на НЧ "Освобождение-1940 г.",
с. Сокол
ителите на с. Сокол,
общ. Главиница, разполагат с модерно читалище - двуетажна масивна сграда,
тип „Културен дом”, построена
през 1980 г., на площ от 2 хил. кв.
м. /най-нова и най-голяма сграда –
читалище в общината/.
Читалищната сграда разполага с
модерна библиотека с 11 800 тома
литература, заемна зала с читалня,
лекционна зала и хранилище, компютърна конфигурация, зрителна
зала с 320 места, модерни гримьорни, клуб на самодееца с капацитет

Ж

до 70 места, складова база, кабелно
радио, вътрешни тоалетни и т.н.
Това е една много скъпа и обичана придобивка, с която се гордеят
всички соколци. През цялото си
съществуване - вече 37 години,
сградата не е ремонтирана. През
всичките тези години Общината
не е заделила нито един грош за
поддръжка на сградата. Не само че
не са заделени такива финансови
средства през годините, но и някои
общински управници поради политически интереси, завидяха толкова
много на соколското читалище, че
му отнеха и едната щатна бройка.
За да стане по-ясно на читателите,
тази една щатна бройка изразена в
пари е 7 300 лв.
Политиката
и жаждата за
власт са предавали както
държави, така
и родители.
Никак няма да
е зле, ако припомним на нашите общински
сребролюбци
и политически
подмазвани,
какво означават читалищата
за истинските
българи: Българските читалища са една
уникална за

Европа културна институция, която съществува единствено у нас.
Преди повече от 160 години, по
време на турското робство, нашите
прадеди са чувствали нужда от едно
средище, в което да цари културата,
писмеността, духовността, място,
което да обединява хората в името
на доброто. Те са откъсвали от
залъка си, за да изградят това чудо
на българската духовност, наречено
Читалище. Фактът, че десетилетия
читалищата са издържали повратностите на времето, създавани са
в условия на мизерия, на робство
и са функционирали независимо
при какви обществено-политически строеве показва, че те са били
авторитетни и стабилни институции
и са смятани за необходими на
обществото.
В много населени места може
да няма училище или църква, но
навсякъде има читалище и неговата сграда е издигната в центъра,
на най-личното място. Нека да не
се забравя, че българщината се
крепи на трите стълба – читалище,
училище, православен храм т.е.
образованието, вярата и културата.
Читалището е място, в което
влизат от най-малките до найвъзрастните.
Вие, уважаеми читатели сами
си отговорете, кой има полза от
това - да внушава заплаха и да
желае разделението на хората,
които живеят на територията на
тази община?

Крайно време е вече, да отсеем
зърното от плявата!
С всеки изминат ден, все поголяма потребност изпитваме от
напътствията, делата и думите
изречени от смелите и безсмъртни
синове на България, които се превърнаха в знаме на изстрадалата
ни държава.„ Времето е в нас и
ние сме във времето” е крилата
фраза-мисъл на Васил Левски с
философски контекст…
Думи изречени толкова далеч
във времето и думи звучащи толкова актуално днес.
На снимките:
Сегашното състояние на читалището в с.Сокол

16 - 22.03.2017 г.

16 - 22.03.2017 г.
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Забележителности на Тутракан представени на
най-голямото туристическо изложение в Берлин

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɬɟɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɤɦɟɬɴɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɱɴɬȾɢɦɨȾɟɧɱɟɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɡɚɬɭɪɢɡɴɦ

от стр. 1 делегацията бе и собственикът на Мандра "Белица"
общини „Дунав“ (АДО).
- Димо Денчев, който е
Като представител на и общински съветник в
малкия и среден бизнес в местния парламент на

Тутракан.
Организацията на местните власти от Дунавския
регион в България бе представена и със собствен

щанд, популяризиращ природни и културно-исторически забележителности,
маршрути и събития в
региона.
Специализираната борса е едно от водещите
събития в света на туристическата индустрия,
което ежегодно събира
представители на над 180
държави от 5 континента и
се посещава от повече от
170 000 души. Програмата
на изложението включва
срещи, дискусии и форуми,
на които се представят и
обсъждат актуални тенденции, проблеми, предизвикателства и възможности
в туризма. Регионални,
национални и международни
туристически организации,
туроператори и туристически агенции, хотелиери,
туристически атракции,
медии, информационни агенции и издателства вземат
участие в туристическата
борса.
Работното посещение и
информационният щанд, организирани от АДО „Дунав“,
са част от дългосрочната
стратегия на организаци-

ята за утвърждаване на
единна визия за развитие
на туризма в Дунавския
регион и за промоциране на
свързания с това потенциал в регионален, национален
и международен план.
Специализираната борса

туристическият поток
надхвърля 170 000 души.
Другата добра новина от
туристическата борса в
Берлин е, че д-р Димитър
Стефанов стана почетен
член на Федералната асоциация на малкия и среден

ɑɚɫɬɨɬɞɟɥɟɝɚɰɢɹɬɚɧɚȺȾɈȾɭɧɚɜɩɨɜɪɟɦɟɧɚ
ɢɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨɜȻɟɪɥɢɧ

е едно от важните събития
в света на туризма. В него
ежегодно със свои щандове
участват над 180 държави
от 5-те континента, а

бизнес на Германия. Той
получи грамотата си от
председателя на организацията Марио Оховен.
“ТГ”

Модерна Детска библиотека Изкуството да създаваш
отваря врати
сувенири от хартия
Апелът ни:
Дарете нови
детски книжки!
Калина ГРЪНЧАРОВА
овият "Детски отдел"
на библиотеката в Тутракан вече е факт. От
понеделник - 20 март, читателите ще имат възможност да
изберат своята любима книга,
да търсят любопитна информация в интернет или да се
забавляват с различни игри в
просторни зали, които са част от
реконструирания Многофункционален център. Всъщност,
Центърът е в сградата на закрита
отдавна Детска ясла до бившия
завод "Терма". Двата етажа са
предназначени освен за Детска
библиотека и още за зала за
тренировки по борба, Фитнес
център и зала за репетиции на

Н

танцови състави. В момента с
нови уреди се оборудва Фитнес
залата, а Многофункционалният
център се очаква да заработи на
пълни обороти и да бъде официално открит до края на м.март.
Но да се върнем в Детската
библиотека. Залата е светла и
просторна, мебелите и стелажите за книги са нови и красиви - пълна възможност тук
да се осъществяват истински
занимания с малките читатели

без досегашните притеснения
от липсата на достатъчно място.
"Преди 5-6 години възникна
идея да бъдем в едно по-приветливо помещение и то да се оформи като притегателен център
за нашите най-малки читатели,
за техните родители, като място
за четене, отдих и забавления,
сподели библиотекарката Стефка Капинчева, която за 43 години в "Детския отдел" е станала
истински приятел и любимец на
малките потребители. Новото
помещение категорично дава
тази възможност - тук могат да

се осъществят много забавни
инициативи свързани с книгата,
които ще обогатят знанията на
децата от нашия град. Мога
да кажа, че библиотеката вече
е една модерна, съвременна
библиотека, с каквато малко
градове в България могат да се
похвалят.
Това беше една мечта от
много време, а знаем, че мечтите не винаги се осъществяват.
Зависи на кого ги споделяш,

дали човекът приема идеята
присърце... Ако това се случи,
както преди няколко години
кметът д-р Димитър Стефанов
прие моята идея библиотеката
да бъде преместена тук, се
реализира една мечта. Аз съм
много радостна, много съм
щастлива, че тази моя мечта
стана реалност! Надявам се,
че и децата, и родителите им,
и техните учители ще бъдат
доволни и заедно ще работим
за насърчаване на детското
четене, без да пренебрегваме
новите технологии. Книгата и
компютърът трябва да вървят
ръка за ръка."
Около 7 хиляди тома литература има в "Детския отдел" на
библиотеката сега. Със сигурност е можело да са повече, но
ограниченото място в старата
библиотека не е позволявало.
Затова сега целта е да се увеличи фонда с нови библиотечни
единици. А това може да се
постигне и с помощта на всички тутраканци. Да дариш нова
детска книжка е едно добро и
полезно дело!
От разговора със Стефка
Капинчева научаваме още, че с
радост ще бъдат приети дарения
на книги издадени след 2010
година, защото с издадените
преди това библиотеката разполага в достатъчно количество.
Дарителският жест е важен,
той остава в историята. А доказателство е летописът на читалището и библиотеката, къде
са записани имената на всички
дарители. Да се помнят, да са
пример за поколенията.

ɄɨɥɟɤɬɢɜɴɬɧɚȾȽɋɥɚɜɹɧɤɚɢɋɬɟɮɤɚɆɚɪɱɟɜɚɫɥɟɞɩɪɚɤɬɢɤɭɦɚɫɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟɫɭɜɟɧɢɪɢ

кипът и ръководството на
ДГ “Славянка” отправят
чрез в. "Тутракански глас"
специални поздрави и благодарности към Стефка Марчева,
чието дете се обучава в детското
заведение.
Поводът е интересен и любопитен! От няколко години Стефка
Марчева предоставя свои ръчно
изработени сувенири на детската
градина по различни поводи за
експониране на тематични изложби - “Есен”, “Пролетно”, “Хелоуин”,
“Коледа”, “Баба Марта”, “Великден” и др.
В момента родителите и децата
от ДГ “Славянка” в Тутракан отново
могат да видят и да се насладят на
изложба от нейни произведения
– изработени с много любов и
майсторство от сръчните й ръце.
През настоящата учебна година,
педагогическият екип на детската
градина е приел решение да се
посвети на изучаване изкусното
майторство на г-жа Марчева,
информираха те. Идеята е осъществена с проведения практикум
на тема „Плетене на сувенири от

Е

хартия”, разбира се, с активното
участие и подкрепа на Стефка
Марчева.
"Детските учителки имаха възможност лично да се убедят, че
колкото и трудно да се оказа преплитането на хартиените нишки и

ɋɬɟɮɤɚɆɚɪɱɟɜɚ
ɫɞɴɳɟɪɢɱɤɚɬɚɫɢɫɪɟɞ
ɫɜɨɢɬɟɬɜɨɪɟɧɢɹ

извайването на конкретен предмет,
толкова приятно и удовлетворяващо е да се справиш с предизвикателството. Не е лесно, но можете
да опитате и вие!" - категорични са
учителките от ДГ "Славянка".
“ТГ”
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Фондация „Глобални библиотеки - България“
започва събиране на предложения за първите
си годишни награди
ондация „Глобални библиотеки - България“
започва събиране на
номинации за първите си годишни награди, които ще бъдат
връчени през 2017 г. Наградите
са учредени в изпълнение на мисията и целите на Фондацията за
подпомагане на приобщаването
на българските граждани към
информационното общество и
осигуряването на равен достъп
до информация, култура, знание
и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната.
Наградите ще се присъждат
всяка година на конкурсен принцип в следните категории:
- За медии, в две подкатегории:
за национална и за регионална
медия.
- За спомоществовател.
- За публична институция.
Наградата за медии във всяка
от двете подкатегории ще се
присъжда на медии, допринесли
за поставянето и разработването
на теми за проблемите, предизвикателствата и възможностите,
свързани с развитието на обществените библиотеки и създаването
на условия за свободен и равен
достъп до информация, култура,
знание и услуги за гражданите
чрез библиотеките.
Наградата за спомоществовател ще се връчва за дарителска
дейност в подкрепа на кампания,
проект или инициатива, осъществявана от Фондацията в изпълнение на мисията й да подпомага
приобщаването на българските
граждани към информационното
общество чрез обществените
библиотеки в страната.
Наградата за публична институция ще се връчва на институция, която в надграждане
на задължителните й по закон
изисквания, е подобрила условията за свободен и равен достъп
до информация, култура, знание
и услуги за гражданите чрез подкрепа за обществени библиотеки.
Кампанията за изпращане на
предложения за наградите започва на 7 март и ще продължи до 30
септември 2017 г. Номинациите
се извършват съгласно статута на
Наградите, като за всяко предложение се попълва формуляр по
образец. Предложенията се подават в електронен вид на имейл

Ф

адреса на Фондацията
foundation@glbulgaria.net.
Статутът на Наградите и
формуляра са приложени към съобщението и
могат да бъдат изтеглени
оттук: http://glbulgaria.bg/
bg/node/31088.
Ще бъдат приемани номинации за постижения
през годишния период
от началото на месец
октомври 2016 г. до края
на месец септември 2017
г. Лауреатите ще бъдат
избрани на конкурсен
принцип от петчленно
жури, като селекцията ще
се извърши на три етапа
през октомври 2017 г. Наградите
ще бъдат връчени на специално
събитие през месец ноември
2017 г.
Знакът на наградата е стилизирано пластично изображение,
изработено от художника Павел Божерянов (приложена е
снимка). Наградите нямат друго
материално изражение освен
художествения си знак.
Фондация „Глобални Библиотеки – България“ е приемник
на програмата “Българските
библиотеки - място за достъп
до информация и комуникация
за всеки” в рамките, на която
960 обществени библиотеки в
цялата страна бяха снабдени с
компютърна техника за безплатно
ползване. Днес Фондацията поддържа тази техника и осигурява
условията за равен достъп до нея.
През есента на 2016 г. „Глобални библиотеки - България“, с
подкрепата на общините, започна
поставянето на указателни табели до библиотеките в страната
като част от инфраструктурата
от пътни знаци. Целта е да се
осигури по-добрата видимост
на библиотеките като места,
където хората могат да ползват
безплатно интернет и електронни
услуги. В края на ноември 2016 г.
Фондацията организира и първия
национален форум с международно участие „Библиотеките
днес“, където 700 специалисти,
представители на институциите,
университетските среди и бизнеса дискутираха възможностите за
развитие на библиотеките като
центрове на местните общности

Шах през цялата година
ахматен клуб „Трансмариска" – Тутракан е организатор на поредния турнир
за мъже, който се проведе
на 12 март в залата на
клуба, информира неговият
секретар Тодорка Ангелова.
Системата, която и този
път е приложена, е "всеки
срещу всеки".
Първото място завоюва
Бехчет Патраклъ, на второ
- Симеон Василев, на трето
- Ангел Методиев и на четвърто - Йордан Македонов.
За победителите ръководството на клуба осигури
награди.
През 2017 година предстоят да се проведат
множество шахтурнири
в Тутракан, добави Ангелова. По повод Международния ден на детето, на
открито - в парк „Христо
Ботев”, ще се срещнат
шахматистите, тогава ще
има и демонстрация-игра с
пластмасовите фигури на
шахматната площадка.
През месеца на спорта

Ш

също е предвиден шахтурнир.
Открити турнири ще има
през месец юли за ученици,
възрастни и гости на града. Те ще бъдат част от
инициативите по време на
Международната седмица
„Огненият Дунав".
На 22 и 23 септември ще
се проведе традиционният
турнир за ученици и мъже
по повод Деня на Тутракан.
През цялата година ще
бъдат проведени вътрешни
турнири в училищата с цел
селекция и мотивиране на
тийнейджърите към шахматната игра, пълноценно
използване на свободното
време, като превенция срещу негативните прояви в
обществото.
Ще продължат срещите и
с шахматните клубове от
Русе, Балчик, Голямо Враново и други, уточни още Тодорка Ангелова. Вратите на
клуба са отворени за малки,
големи и гости на града.
Шахматната година ще
приключи с Коледни и Ново“ТГ”
годишни турнири.

16 - 22.03.2017 г.

Национална инициатива
„ЗАЕДНО за Европа“
Областен информационен център-Силистра обявява
конкурс за детска рисунка на тема
"10 години България в ЕС"
бластен информационен център-Силистра
(ОИЦ) се включва в
националната инициатива
на Мрежата от областни
информационни центрове в
България и обявява конкурс
за детска рисунка на тема
„10 години България в ЕС“.
Целта е да се провокира
творческата активност
и фантазия на децата да
покажат през призмата на
своите творби как виждат
мястото на страната ни
като част от голямото
европейско семейство. Допустими участници са деца,
връстници на пълноправното членство на България
в ЕС - родени през 2007
г. (към момента ученици
в трети клас). Покани за
включване в конкурса са
отправени към към всички
основни училища в област
Силистра. Периодът на
провеждане е 10 март – 7
април 2017 г. Експертно

О

през XXI век.
Фондация „Глобални библиотеки - България“ е неправителствена организация в обществена
полза. В управителните органи
на Фондацията влизат представители на Министерството на
културата, Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Националното сдружение на
общините в Република България,
Българската библиотечно-информационна асоциация, Съюза
на народните читалища и Националния дарителски фонд „13
века България”.

жури ще разгледа получените творби и ще класира
победители от всяка община поотделно. Отличените
участници ще получат атрактивни предметни награди по време на специално
организирани събития във
всички общини.
Националната кампания е
под наслов „ЗАЕДНО за Европа“ и ще протече в периода
10 март - 20 май 2017 г.
Всички 27 ОИЦ организират
различни по вид събития, а
целта е отбелязването на
3 значими годишнини:
60 години Европейски социален фонд;
10 години от присъединяването на България към ЕС;

6 години от цялостното
функциониране на Мрежата
от Областни информационни центрове в България.
В рамките на инициативата, ОИЦ-Силистра
организира поредица от
събития във всички общини от област Силистра:
Конкурс за детска рисунка
и събития за награждаване
на победителите; Изработване на изложбени пана със
значими проекти, реализирани в област Силистра;
Дебат между студенти и
журналисти; Ден на отворените врати и посещения
на социални проекти и др.
Голямо събитие на открито
в гр.Силистра ще постави
финал на инициативата на
местно ниво, а цялостното
закриване на кампанията ще
е в гр. Габрово на 20 и 21
май 2017 г. с общо събитие
с представители на всички
ОИЦ и участие в традиционния карнавал на града.

Покана
Управителният съвет на Кооперация „Дунав - 93“,
с. Малък Преславец, община Главиница, обл. Силистра,
кани всички член-кооператори на Годишно отчетно
събрание, което ще се състои на 11.03.2017 г. /събота/ от 9:00 часа в салона на читалището в с. Малък
Преславец при следния

Дневен ред:
1. Приемане, освобождаване и отписване на членкооператори;
2. Отчет за дейността на УС през 2016 година;
3. Годишен финансов отчет за 2016 година;
4. Отчет за дейността на КС през 2016 година;
5. Приемане на годишен финансов отчет, изслушване
на доклада на одитора, разпределение на печалбата за
2016 година, избор на одитор за 2017 година;
6. Упълномощаване на председателя на кооперацията
да сключва договори за залог на движимо имущество и
да подписва договори за ипотеки на недвижимо имущество при договаряне на заеми с финансови институции;
7. Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе един
час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
Моля, носете поканите и личните карти.

Покана
Управителния съвет на РПК "Напредък", гр.Главиница,
на основание чл.16 от Закона за Кооперациите и чл.23
от Устава на РПК "Напредък", гр.Главиница и решение
№2 от протокол № /23.02.2017 г. Ви кани на

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
на 26.03.2016 г. от 9:00 ч. в Сладкарница Главиница
при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за работата на УС за 2016 г.
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет.
3. Заключение на КС по отчета на УС, годишния счетоводен отчет и доклада за работата на контролната
дейност през 2016 г.
4. Освобождаване от отговорност на председателя
на кооперацията, членовете на УС и КС поради изтичане
на отчетната 2016 г.
5. Предложение за разпореждане с недвижимото имущество на кооперацията.
6. Избор на пълномощници за годишното събрание
на РКС-Русе.
Съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите, при
липса на кворум събранието ще се проведен един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите.

6 - 8 май 2017 г.

Дунавска приказка
Железни врата - Белград - Нови Сад
Програма - 3 дни/2 нощувки
1-ви ден - Отпътуване на 05 май /петък/ 20:00 ч. от Тутракан – Русе през Румъния за Дробета-Турно Северин.
Преминавайки 2 852 километра през Европейския континент, река
Дунав пресича 10 държави и навсякъде се плъзга спокойно покрай
плодородните си брегове. Единственото място където ясно може да
се види мощта на реката е пролома Железни врата - най-голямата
речна клисура в Европа с хилядолетна история. Фотопауза при
водноелектрическа централа "Джердап" – първата електроцентрала
на река Дунав, открита през 1972 г. и оставаща и до днес една от
най-големите в Европа. Отпътуване за Белград – пътят в голямата си
част е по протежение на Дунав. Пристигане в Белград. Настаняване
в хотела. Свободно време. Нощувка.
2-ри ден - Закуска. Панорамна обиколка с автобуса с местен
екскурзовод (минимум 1, 1/2 ч): площад "Теразие"; Националното
събрание (Скупщина); ул. "Крал Милан"; площад "Славия"; катедралният храм "Св. Сава" - влиза се в храма; булевард "Крал Александър";
площад "Никола Пашич"; площада на Републиката, улица "Княз Михайло" до крепостта "Калемегдан" – пешеходна разходка в крепостта.
По желание разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав - при
подходящи атмосферни условия. Свободно време . По желание и
предварителна заявка - вечеря в традиционен сръбски ресторант
на бохемската улица "Скадарска". Нощувка.
3-ти ден - Закуска. Екскурзия до Нови Сад - вторият по големина
град в Сърбия, столицата на областта Войводина. Белград – Нови
Сад ~180 kм . Пешеходна разходка в центъра на града - улиците
"Дунавска" и "Змай Йовина", поглед към Петроварадинската крепост,
Православната църква, Католическата църква, Синагогата. Отпътуване за България. Пристигане късно вечерта.
ЦЕНА: 295 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 3* в Белград
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената НЕ включва:
- Вечеря в традиционен сръбски ресторант при мин. 20 туристи - 35 лв.
- Разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав при минимум 20
туристи - 20.00 лв.
- Входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, посещавани
по желание
Туроператорът си запазва правото за промяна в последователността на програмата.
Валутен курс: 1 евро = 123 сръбски динара
Часово време: България 12 ч.; Сърбия 11 ч.
t©ÁÊ½ÑÊÀÄÈÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄ§ÄÓÉ¼Æ¼ÌÎ¼ÄÇÄÈÁÂÀÏÉ¼ÌÊÀÁÉË¼ÍËÊÌÎ
с актуалност минимум 6 месеца след датата на влизане в страната.
За записване: Анастасия Якова – тел.: 0866 65890 и 0895 425453

СМЯХ
- Мое да си вишис, мое
- Хем ме виждаш, че идда си даже и среднис, мое вам, хем продължаваш да
- Имате на разположение
- Който е прост и не пом- дипломата да ти е колко спиш!
5 минути… Остават ви ни, да си записва като мен! портало, тука командва
още 4 мин. и 99 сек.
Аз имам две тефтерчета! старшината!
- Войнишката трапеза
не е вкусна, тя е калорична.
- Може да нема ред, ама
- От пет минути те
- Навън е три метра сняг Тя не се яде, тя се усвоява
требе да се спазва.
гледам, как половин час се до колене.
от организма!
размотаваш!
- Представете си, че
сте насред полето и извед- Бегом марш от мен до
ПОДАРЯВАМ
нъж зад ъгъла излиза танк. другото дърво!
Какво ще направите…
Британска сиво-синя породиста котка,
- Преди да ми кажете
мъжка, кастрирана, на 3,5 години.
- Като няма вода, ще си нещо си погледнете пагонипълните манерките и ще те, после погледнете моиТелефон за контакти: 0886072016
ги държите в шкафчетата. те и направете разликата.
Една манерка мие едно лице
и два крака. Който довечера
- Няма да кажа кой гоняма вода в манерката, ще вори, само ще го погледна!
му я излея на главата! Ясно
ли е?
- Който е тъп и не може
до Общинския пазар предлага:
да запомни текста на пе- От половин час те сните нека си ги записва,
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
гледам как ходиш по плаца като мен!
торове, техническа сяра за пчелари
с ръце в джобовете – в
За справки: 0866 60 079
едната баничка, в другата
- Варосайте бордюра в
цигара!
черно!

Войнишки бисери
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ви и горко!

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

- На тази стена ще за- Проверете дали има
качите петимата от РМС. дежурен по караула! Ако
Те са десетина души, ще се няма - изпратете още един!
хванат…
- Обърнете покривката,
- Никой да не се качва за да не се виждат дупките!
в камионите преди да са
- Влез в строя за да не те
дошли...
вали дъжда!
- Не използвайте клещи- Да се съберат всички
те като чук и обратно!
хартийки, листа, стъкла и
камъни, да се поставят в
- Сега отивам за риба... кашон от кутия за обувки,
Ако нищо не хвана, тежко да се запалят и изгорят.

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
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Обещание за щастие
злезе от печат
„Обещание за щастие”, една колкото
четивна и непринудена,
толкова разтърсваща
история - химн на надеждата, че щастието винаги има шанс. Романът
печели наградата „Мезон
дьо ла Прес“ 2013 и предизвиква огромен интерес
във Франция!
„Обещание за щастие“
(превод: Нина Кунова, 344
стр., цена: 18 лв.) ни среща с Жюли, касиерка в
супермаркет, която отдавна не вярва в изненадите.
Срещала е всякакви типове - от тираничния шеф,
който й прави неприлични
намеци, до капризни клиенти
с невъобразими изисквания.
Но не й пука. Интересува я
само малкият й син Люлю,
слънчевият лъч в нелекото
й съществуване. И когато
зад касата, на която работи, изтощена до крайност,
среща погледа на Пол, шейсетгодишен инженер, тя не
си представя до каква степен една „делнична среща”
може да промени живота й.
Трудно е да се каже повече,
без да се изопачи тази покъртителна книга, в която
нещастието няма последната дума.
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Задължително гласуване?
При последното гласуване бях заличен
от списъка.
Трябваше да убедя комисията, че
„слухът за смъртта ми
е силно преувеличен“.

ньес Льодиг е акушерка, майка на три деца
и автор на четири
романа. Когато единият
от синовете й, Натанаел,
се разболява от левкемия,
започва да пише седмичен
бюлетин, предназначен
за всички, които се интересуват от детето й.
Развълнуван от стила й,
един от професорите в
болницата я насърчава да
пише. След смъртта на
Натанаел Льодиг издава
първия си роман „Мари
отгоре”, с който печели
конкурса, организиран от
списание „Фам актюел”, в
състезание с 600 ръкописа! Следват „Обещание за
щастие”, „Тръгни с мен” и
„Ще съжаляваме по-късно”.
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Господа, аз отпаднах от списъка.
Приживе отидох при тези, които
няма за Вас да гласуват никога,
„Защо“? – не рискувайте да ги питате.
Няма за Вас да гласуват сенките
от старите и по-нови бесилки,
нито от името свое лишените
в лагери сърбали щедро горчилката.
Няма за Вас да гласуват убитите,
дето нямаха шанс, като Вас да избират
дали да разграбят дома на бащите си,
или глупаци да си останат за винаги.
Няма да влязат в тъмната стаичка
ни тези, които поеха куршума
с „ура“ на уста, а наум със България,
а днеска за тях Ви е срам да продумате.
Няма за Вас да гласуват хората,
които венчавахте за нищетата,
докато по площади се кичихте
с всичките там, цветове на дъгата.
И ако все пак дойдат до урните,
то, като крайна, запазена марка
ще Ви присъдят със бюлетините

Размисли за политика
и... за още нещо
Скъпи съграждани,
Наближават парламентарните избори, един важен
момент от нашата най-нова история. Следейки миналите прояви на нашите народни избраници, мога да
възкликна в стила на Юлиус Фучик - „Хора, бдете!”. Аз
бих добавил: „Хора, бдете, искат да ви управляват!”.
Живея с мисълта, че най-после, ще постигнем национално помирение, ако господа народните избраници
преодолеят егото си и най-после се превърнат в истински народни трибуни, които милеят за народа. Ще
представя на вашето внимание някои мои виждания
за политиката и за политиците, които я изповядват.
Дано да греша в оценките си, ще бъда щастлив –
болшинството от нашите политици са обладани от
стремеж да завладяват и да смазват себеподобните,
ако те не са от техният кръг.
- Внимавайте, когато общувате с политиците, да
не бъркате душеведа с душевада.
- В политиката, тези, които пълзят стигат подалече от тия, които бягат.
- Има власт, която внушава постоянен страх – тя
не е опасна. По-опасна е тази власт, която биде
облечена в мантията на демокрацията и извършва
беззакония.
- Не можеш да влезеш в утрешния ден, щом крачиш
във вчерашния.
- Никой не може да ни излъже така, както ние сами
се лъжем.
- Недовършен до край мандат – недовършена далавера.
- Следвайки политическият живот в нашата мила,
родна страна, човек изпитва раздразнения от факта,
че с течение на годините в политическата игра не
се изменя нищо, освен играчките.
- Пазете се от хора, които вземат ряпата за лимон,
особено по-време на избори.
- Хитлер и Сталин, си приличат по-това, че единият
и другият считат себе си за предтечи на хилядолетно царство, което ще установят над земята. За
съжаление, те превърнаха милиони хора в бръмбари,
които ги последваха, резултатите от това са ясни.
- Някои хора, за да привлекат вниманието на другите стават по-кресливи или ”социалисти”.
- При смяната на властта се сменя едно лицемерие
с друго.
- Когато влязат във властта, у някои управници не
остава нито капка от сока на обикновената човешка
добрина.
Накрая бих искал да завърша оптимистично с една
мъдрост: „Животът добива сладост, когато хората
общувайки по между си, зачитат мнението на другия”.
Господа политици, стига неразбирателства! Хванете се ръка за ръка и поведете народа към добруване!
Все още вярвам, че здравият разум ще надделее.
Ако редакцията на в. „Тутракански глас" ми разреши
, искам да произнеса една молитва:
Боже,
Дай на нашите управници ум и разум, влей добро
в сърцата им. За да я бъде нашата Родина!
Дай на нас ум и разум, влей добро в сърцата
ни, за да пребъде във вековете нашата малка и
красива България!
Амин!
Георги ВАСИЛЕВ

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

16 март - Тодор ПЕТРОВ, ЕТ "Света Тереза", с. Сяново, глас", Тутракан
21 март - Румяна КАПИНЧЕВА, бивш зам.-кмет на
община Тутракан
16 март - Айтен РАШИД, Ст. спец. "Подготовка на Община Тутракан
21 март - Керанка ВЕЛИКОВА, Архивар, Община Тутракан
проекти", Община Тутракан
22 март - Юнона НИКОЛАЕВА, ДТФ "Дунавска мла20 март - Цветана КИРОВА, Общественик, Тутракан
21 март - Елена ЖЕЛЕВА, Фен на в. "Тутракански дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
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