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Д-р Димитър Стефанов
отново Кмет на месеца,
отличен с Грамота
тържествена обстановка, в „София Тех
Парк“, на 4-ти април
се състоя церемонията по
награждаването на победителите в конкурса "Кмет
на месеца", организиран от
Портала на българските
общини - Kmeta.bg.
Кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов
е победител в конкурса през
м. януари, когато темата
бе "Снегопочистване", за
което бе отличен със специална Грамота. Припомняме,

В

че тогава за тутраканския
кмет гласуваха 51% и той
изпревари своите колеги в
категория "Общини с население под 20 хиляди души".

Внимание!
Телефонни измамници
отново атакуват!
на стр. 3

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Пречиствателната станция
ще бъде прехвърлена на "В и К"
Кметът ще обжалва решение за
увеличаване възнагражденията на
общинските съветници пред
Административен съд
Калина ГРЪНЧАРОВА
оследната сесия на
Общински съвет- Главиница, която се проведе на 29 март, бе със значителен като обем дневен
ред и важни точки за разглеждане. Обикновено, докладните записки се внасят
от кмета на Общината,
който пряко следи и е ангажиран с потребностите

П

Ръководството на Държавно горско стопанство –
Тутракан поздравява своите работници, служители и
всички любители на природата по случай Седмицата
на гората, с пожелание да опазваме и умножаваме
зеленото богатство на нашия град и района!

Честит Празник!

във всички населени места.
Решенията на съветниците
през погледа на кмета на
Община Главиница Неждет
ДЖЕВДЕТ предлагаме в
този брой:
- Действително, на последната сесия на Общинския съвет дневният ред
беше голям, бяха внесени и
допълнителни докладни зана стр. 3

Уважаеми лекари и
медицински специалисти,
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Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Инж. Людмил УЗУНОВ,
Директор на ДГС-Тутракан

Уважаеми лекари и медицински специалисти
от община Главиница,
Приемете нашите поздравления по повод Световния ден на
здравето и Професионалния празник на здравния работник!
Пожелаваме Ви здраве, много енергия и удовлетвореност от
работата, защото това е една мисия за опазване на
най-ценното - човешкия живот!
Пожелавам на лекарите и медицинските
специалисти в община Тутракан крепко здраве,
много енергия и истинска удовлетвореност от
своята работа по повод Деня на медицинския
работник! Това е денят, в който всички ние
изразяваме благодарността си към Вас за
Вашия професионализъм, отговорност и
хуманност!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тут-

Честит празник!
Неждет ДЖЕВДЕТ,Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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РЕГИОН

НОВИНИ
ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО
В ТУТРАКАН ПОРАДИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

Във връзка с изпълнението на проект "Реконструкция
на съществуващите водопроводи и благоустрояване
на ул. "Исперих" и ул. "Родина" от о.т.101 (ул. "Ана Вентура") до о.т.223 (ул. "Хемус") в гр. Тутракан", в дните
до 13 април 2017 г. са възможни временни прекъсвания
и смущения на водоснабдяването на територията на
гр. Тутракан.
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА АКТИВНИЯ
ПЧЕЛАРСКИ СЕЗОН ПРЕДСТОИ
Информационна среща-семинар на тема "Подготовка
на пчелните семейства за активния пчеларски сезон"
ще се проведе на 12 април 2017 г. (сряда) в Конферентната зала на Областния информационен център в
Силистра. Нейни организатори са Областната служба
за съвети в земеделието и Тракийският университет
- Стара Загора.
За прегледите и подготовката на пчелните семейства за медосбора, както и за Пролетно подхранване
на пчелните семейства пред присъстващите ще
говори проф. д-р Иванка Желязкова, а Експерти от
Териториалния областен офис на НССЗ в Силистра
ще ги запознаят с възможностите за подпомагане
на земеделските производители, отглеждащи пчелни
семейства по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
Предвидено е семинарът за приключи с дискусия по
темата.
СРЕДСТВАТА ПО СХЕМАТА ЗА ПРЕХОДНА
НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ТЮТЮН ЩЕ БЪДАТ
ИЗПЛАТЕНИ ДО КРАЯ НА М.МАЙ
До края на май се очаква да бъдат преведени средствата по Схемата за преходна национална помощ за
тютюн, информира председателят на Националната
асоциация на тютюнопроизводителите в България
Цветан Филев. С около 100 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделски стопани, които са отглеждали
тютюн през референтния период 2007-2009 г. В региона
продължава изкупуването на тютюн от сортовата
група „Бърлей“. Само вчера са предадени близо 20 тона
тютюн.
От началото на тази седмица суровината ще се изкупува в селата Вълкан, Листец и Суходол от община
Главиница и в дуловските села Правда, Руйно и Яребица.
За близо 200 тона от неизкупените количества стопаните нямат сключени договори, каза Филев и уточни, че
продължават преговорите с фирмите, които оперират
в региона.
СРЕДСТВА ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ
В последната седмица на месец март Фонд „Земеделие“ изплати още близо 3 милиона лева за изпълнени
ангажименти за хуманно отношение към птиците. Така
до момента по схемата са изплатени близо 20 милиона
лева по 200 договора.
Финансово се подпомагат птицевъди, които доброволно поемат ангажимент да прилагат мерки за хуманно
отношение към отглежданите в стопанствата им
птици. Държавната помощ покрива направени разходи
или пропуснати доходи, свързани с ангажиментите за
хуманно отношение към птиците, поети за най-малко
5 години.
ДФ „Земеделие“ продължава да сключва договори по
подадени в срок заявления. Средствата по схемата се
изплащат след приключване на административните
проверки.
КРИМИНАЛЕ
27-годишният С.Т. управлявал колесен трактор ЮМЗ,
нерегистриран по надлежния ред. Той бил засечен от
пътни полицаи на 31 март в Главиница. Срещу него е
започнато бързо производство.
Бързо производство е започнато и срещу 18-годишния С.М. Той бил засечен на 2 април по пътя между селата Богданци и Косара с мотопед без регистрационни
табели и нерегистриран по надлежния ред.
Лек автомобил „Фиат” е отнет противозаконно
на 31 март в село Зафирово. Колата била паркирана
през дома на собственика. Полицията изяснява случая,
образувано е досъдебно производство.
През изминалия уикенд огнеборците са спасили 90 дка
гора край Тутракан при възникнал пожар в сухи треви.
Пожар в къща в Тутракан е възникнал на 29 март
около 18:00 часа след детска игра с огън. Преди местните огнеборци да потушат пожара, изгорели около 30
кв.м покривна конструкция и 60 бали фураж.
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Приета е Общинска стратегия за подкрепа
на личностното развитие на децата и
учениците в Община Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
а час премина мартенското заседание
на Общински съветТутракан, в което бяха разгледани докладни записки
включени в предварителния
дневен ред, както и още допълнително две, внесени от
зам.-кмета Милен Маринов.
Общинските съветници
приеха Общинска стратегия
за подкрепа на личностното
развитие на децата и учениците в Община Тутракан
през следващите две годи-
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ден - 30 март, съветниците
решиха представител на
Община Тутракан да бъде
зам.-кметът Маринов.
В останалата част на
сесията, след допълване
на Годишна програма за
управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2017 г., бяха приети

мездно право на ползване
върху помещения, представляващи самостоятелен
обект в сграда, с мотив, че
е необходима повече информация и липса на представител на "Спешна помощ",
която да даде пояснения,
тъй като става дума за ремонтни дейности в "Спешна

ни - 2017 и 2018 г., както
и отчет за изпълнението
на Общинска програма за
управление на отпадъците
през миналата 2016-та.
С решение бе актуализирана е средносрочната
бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година на
постъпленията от местни
приходи и на разходите за
местни дейности.
На Общото събрание на множество разпоредителни
Асоциацията по ВИК-Си- сделки.
Съветниците гласуваха
листра, което се проведе в
следобедните часове същия отрицателно предложението за учредяване безвъз-

помощ", която се помещава
в сграда собственост на
болницата. След дебат,
решението бе прегласувано
и прието.

Под ръководството на Районната прокуратура в Тутракан
служители на Главна дирекция „Гранична полиция“
разкриха престъпна група, изготвяла фалшиви документи
пециализирана полицейска операция под
ръководството на
Районната прокуратура в
Тутракан е проведена на
територията на София и
Силистренска област. До
момента са събрани данни
за изготвяне на документи,
преназначени за незаконно
пребиваващи чужденци.
Документирана и преустановена е престъпна
дейност, свързана с изготвяне и разпространение на
неистински документи за
самоличност, свидетелства
за управление на превозни
средства и други официални
документи – престъпление
по чл.308 от НК.
Задържани са шестима
български граждани, които
са поръчвали, изготвяли и
предоставяли за ползване
неистински документи за
самоличност с неистински
лични данни. По първоначални данни документите
били предназначени за чужди
граждани, незаконно пребиваващи както на територията на страната, така и в
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държави от Западна Европа.
В хода на операцията, под
ръководството на наблюдаващ прокурор от Районната
прокуратура в Тутракан,
служителите на ГДГП са
извършили претърсване и
изземване на пет адреса и
помещения на територията
на столицата и на Силистренска област, оборудвани
с техника за изготвяне и
печатане на неистински
документи.

При процесуално-следствени действия на адреси, обитавани от тримата задържани в София, са
открити две помещения,
оборудвани за изработване
и печатане на неистинските документи. Намерени
и иззети са веществени
доказателства, документиращи съпричастност на
всеки един от задържаните
в престъпната дейност:
компютри, принтери, флаш-

ки, устройства за ламиниране, защитно фолио за
ламиниране на документи,
течност за заличаване
на данни, снимки на лица,
списъци с лични данни,
пластики и заготовки
за документи за самоличност – с данни и със
заличени данни, изготвени
неистински лични карти и
шофьорски книжки, документи за парични преводи,
мобилни телефони и СИМкарти, както и други вещи
и предмети, доказващи
престъпната дейност.
Разпитани са свидетели
пред съдия.
Шестима български граждани са привлечени като
обвиняеми. На един от тях
е наложена мярка за неотклонение „Задържане под
стража“, на двама - гаранция в размер на 10 000 лева,
а на останалите трима е
постановена мярка за неотклонение „Подписка“.
Работата по документирането на случая продължава.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 3 април 2017 г.
4 оператори, производствена линия – средно
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова образование
4 общи работници в промишлеността – основно
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в образование
1 технолог, моделиране и конструиране на облекдве направления:
ло – средно професионално образование, за с.Цар
- За обучение по време на работа
Самуил
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 гладач – без изискване за обр., професионален
1 монтьор, свързване на кабели – средно техни- опит, за с.Цар Самуил
ческо обр.
2 шивачи – без изискване за обр., професионален
1 машинен оператор, производство на пластма- опит, за с.Цар Самуил
сови изделия – средно обр.
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
***За всички работни места трудовите догоДруги СРМ към деня:
вори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточ1 общ работник – няма изискване за заемане
нено, че договорът е безсрочен.

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Пречиствателната станция
ще бъде прехвърлена на "В и К"
от стр. 1 внесе.
Това са двете основни
писки. Една част от тях се
суми по дълга.
отнасяха до разпореждане
- Пречиствателната
и управление на общински
станция в Главиница ще
имоти, останалата част
бъде ли прехвърлена на
от точките касаеха дейст"В и К"?
вително важни моменти от
- Този въпрос е поставян
дейността и бюджета на
от почти всички общини в
Общината.
област Силистра пред ръкоПримерно, втора и трета
водството на Асоциацията
точка от дневния ред бяха
на В и К и съответно В и
за финансовата корекция К-дружеството, тъй като
4,2 млн.лв. дълг на Община
стопанисването и поддърГлавиница. По втора точка
жането на тези съоръжения
се разгледа решението, кое само разход за общините,
ето Общинският съвет взе
а нямаме право по закон да
- да се подпише тристранно
начисляваме някакви такси.
споразумение между Община
Разходът е 120 хил.лв. на
Главиница, ДФ "Земеделие"
година.
и Министерство на финанПонеже нашето съоръсите за опрощаване на 80%
жение е завършено като
от дължимите 3 млн.лв. към
Пречиствателна станция
тази Оперативна програма.
и като канализация, имаме
Аналогично се разгледа
преговори с председателя
и дълга към ОП "Околна
на Асоциацията и директора
среда" - пак за тристранно
на В и К, това съоръжение
споразумение за 1,2 млн.лв.,
да се предостави за стопаза опрощаване на 80% от
нисване и поддържане от В
дълга. След приемането на
и К. Прогнозно това ще статези решения и влизането
не в края на м.юни т.г. От
им в сила, следва да се
там нататък В и К следва
извърви пътя по Методида си възстанови разхода,
ката на Министерство на
който прави, т.е ще има
финансите и да се подпише
такса, която ще се наложи
тристранно споразумение.
на потребителите - такса
То, обаче, касае само 80%
канализация и пречистване.
от 4,2 млн.лв., останалите
Все още таксата не е одо20% остават в тежест на
брена от КЕВР.
Община Главиница. За тях
Някои общински съветнизаедно с Министерство на
ци не бяха съгласни съоръфинансите ще решим как ще
жението да бъде предадено
бъдат издължени към Операна В и К, тъй като щяло да
тивните програми.
утежни бюджета на дома- Да припомним по кои
кинствата, но техният бюпроекти са задълженията?
джет и този на Общината
- Да, задължението към
е едно цяло, тъй че трябва
ДФ "Земеделие" е по незада мислим в посока подобрявършен проект с предмет
ване на бюджета, и от там
на дейност "Ремонт и реподобряване на инфраструкконструкция на Спортен
тура и други моменти.
комплекс" на обща стойност
Все на тази сесия се прие
5,4 млн.лв. Авансово са били
решение за включване на
преведени 3 млн.лв., които
нова дейност в Правилнисега Оперативната прока на Общинското предграма си ги иска, тъй като
приятие, бившето "БКС"
неустойката е заради неза- дърводелната, която се
вършване на проекта в срок.
експлоатираше в бившето
Следващият дълг - 1,2 млн.
СУПЦ, се предоставя на
лв., е по т.нар Воден пропредприятието заедно със
ект, по Закона за водите.
сградния фонд и машините.
Нереализираната опция от
Разширява се щатът на
страна на Община Главипредприятието. Идеята е
ница - през м.юни 2015 г.
да се реализират такива
е пропуснат срокът за деуслуги на гражданите и
клариране на ДДС по водния
кметствата. Предложения
проект и той трябва да се
имаше от общинските съ-

ветници - ковчезите и дъските, които се ползват при
погребенията на християни
и мюсюлмани, да бъдат изготвени там и на разходна
цена да бъдат предоставени на нуждаещите си.
- "Общински превози"
вече с нов управител ли е?
- Идеята, още на предходната сесия, когато
предложих смяната на управителя, бе намеренията,
които аз имам и следва да
ги приложа за развитие на
предприятието, нямаше как
да осъществя с предходния
управител. Затова пристъпихме към неговата смяна.
- Новият е?
- Новият е Ерол Али, познато име в Главиница.
Бившият зам.-кмет на Общината през 2016 г.
- Една от точките в
мартенското заседание на
Общинския съвет не влезе
в дневния ред. Защо?
- На предходната сесия
общинските съветници решиха да си увеличат възнагражденията извън рамките
на нормалното и това решение бе върнато от мен. На
тази сесия то бе подложено
на гласуване дали да влезе
или не в дневния ред и съветниците решиха да не го
допуснат.
- Какво ще последва?
- Ще последват едни 15-16
хил.лв., които не са разчетени в бюджета за тази година, да бъдат предоставени
за трудови възнаграждения
на съветници през оставащите 10 месеца. Лошото
като бюджетна рамка е, че
това възнаграждение, което
е гласувано от общинските
съветници на февруарската
сесия, не е включено в общинския бюджет приет през
м.януари. Така че, увеличението е минус в бюджета.
Другото, което не го
възприемам като нормална
мярка е, че най-загрижените
хора за състоянието на бюджета на Община Главиница
и за големия дълг, това са
кметовете на населените
места в общината и съответно общинските съветници, на които са делегирани
права от гражданите да
вземат решения съдбоносни

за общината. С това решение отнасящо се до тяхното
възнаграждение, смятам, че
общинските съветници се
дистанцираха от волята
на народа и взеха решение
в лична полза.
Решил съм да го придвижа
до Административния съд,
той да се произнесе дали е
законосъобразно и целесъобразно завишаването на
трудовите възнаграждения
при липса на финансов ресурс.
- Кои са новите моменти в работата на общинската администрация?
- Приложи се новата щатна структура в общинската
администрация. Ефектът
от това вече започва да се
вижда, основно се базира
около данъчните приходи,
общинската собственост,
счетоводството и контрола т.е Дирекция "Финанси".
Концентрирахме вниманието върху приходната и разходната част на бюджета.
През този месец всички
общински имоти, които са
съмнителни по отдаване и
ползване, ще бъдат трасирани и идентифицирани, тъй
като имаме съмнения, че
една част от имотите се
работят неправомерно от
земеделски стопани. Трасирането ще бъде съпроводено от наказателна мярка,
тъй като на моменти става
въпрос за общинска частна
и публична собственост.
През м. април и м.май
предстои реализирането на
два проекта. Единият проект е т.нар "Активни" и се
отнася до работни места
за 60 младежи, които не са
регистрирани в Бюрото по
труда. Те са идентифицирани и им предстои обучение
за озеленители и работа за
6-месечен период.
Другият проект е за младежи до 29 г., но те трябва
да са регистрирани в Бюрото по труда.
Задължителният момент
в тези програми е в предходната една година да не
са били на работа към Общината и второстепенните
разпоредители и да не са в
процес на обучение.

Внимание! Телефонни измамници отново атакуват!
Не давайте пари и ценности на непознати под какъвто и да е предлог,
предупреждават от полицията
ножество сигнали на
граждани са постъпили в дежурната част
на ОДМВР-Силистра за атаки на телефонни измамници.
До момента в полицията
няма данни за измамени, но
опасността остава налице.
Във всеки от случаите е приложена актуалната напоследък схема, свързана с искане
на съдействие от името
на полицейски служител за
залавяне на телефонни измамници.
Как действат престъпниците? Обажданията постъпват предимно на стационарните телефони на възрастни
хора. Първоначално с жертвата се свързва мъж, който
се представя за полицейски
служител. Обяснява, че в

М
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района действат телефонни
измамници, които вероятно
ще се свържат с нея. Последва второ обаждане от
съучастник, който прилага
класическа схема за измама
– например иска пари за лечение на болен, но го прави
по толкова груб и очевиден
начин, че жертвата да разпознае измамата. Не са редки
случаите и на отправени
закани за саморазправа или
за нанасяне на побой. Веднага
след като жертвата затвори, постъпва следващото
от „полицейския служител”,
който иска съдействие за залавянето на престъпниците.
След като получи съгласие,
дава указания мъжът или жената да хвърли през балкона
наличните си пари или да ги

остави на определено място,
за да може измамниците да
бъдат заловени от полицията в момента, когато ги вземат. Гарантира, че сумата
ще бъде върната след края
на операцията. Напоследък
е характерно, че измамниците искат мобилния номер на
жертвите си и поддържат
непрекъснат контакт, за да
ги държат под контрол и да
направляват действията им.
За пореден път ОДМВРСилистра алармира: Не давайте пари и ценности на
непознати под какъвто и да
е предлог!
Имайте предвид, че няма
практика, в която полицията
да иска пари от гражданите.
Затова не хвърляйте пари
и ценности през балкона,

вярвайки, че оказвате съдействие на полицията.
Не се доверявайте на хора,
които не познавате. Не
предоставяйте лични данни
и данни за свои близки по
телефона.
Поговорете с възрастните
си близки за телефонните
измами – обикновено именно те попадат в капана на
престъпниците. Постоянно
им напомняйте какви са
престъпните схеми и как да
реагират, ако получат обаждане с искане на пари.
В случай на съмнително
обаждане или опит за телефонна измама, незабавно
подайте сигнал на тел.112
или се свържете с дежурния
в ОДМВР-Силистра на тел.
(086) 886 323.

Да помогнем за изграждане
на православен параклис в
с. Подлес
Кметство с. Подлес се обръща към всички, които биха
желали да подпомогнат изграждане на Параклис „Св.
Константин и Елена“ в с. Подлес, община Главиница,
област Силистра.
Банкова сметка, по която може да се извърши дарението е:
Банка: ЦКБ, клон Силистра
Община Главиница
IBAN: BG96 CECB 9790 3347 8356 00
BIC: CECBBGSF
Основание: Дарение за Параклис „Св. Константин и
Елена“, с. Подлес
Лице за контакти: Милена Атанасова – кмет на
Кметство Подлес
Телефон за връзка: 0888 185 200

Предложени са
промени в
общинска Наредба
М

отиви за изменение на Наредбата
за определянето
и администрирането на
местните такси и цени на
услуги на територията на
община Тутракан приета
преди 14 години от местния
парламент са публикувани
на сайта на общинската
администрация. Така се
предоставя възможност
на заинтересованите лица
да направят своите предложения и становища по
предлаганите изменения.
Чрез предоставяне на
услуги Общината реализира
своята социална политика.
В "Държавен вестник" (бр.97
от 2016 г.) е изменен Закона
за местните данъци и такси
в частта, която определя
срока за издаване на Удостоверение за данъчна оценка от „2-седмичен” става на
„5-дневен”. В тази връзка
и във връзка с гореизложеното и съобразявайки се с
непрекъснатите промени на
инфлационния индекс следва
да се промени и Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на
територията на Община

Тутракан.
В проекта за нейното изменение и допълнение в §1,
чл. 35а в т. 1 и 2 думите „14
дни” и „7 дни” се заменят с
„5 дни” и „3 дни”. В §2, чл. 48,
т 17 се предлага да отпадне
предпоследното изречение
„граждански ритуал – погребение”.
В §3, чл. 48, т.17 последното изречение се предлага
да стане "Освобождават
се от такси “извършени
погребения” гражданите с
постоянен адрес в Община
Тутракан над 70 години и
лица, получаващи социални
помощи, при представяне на
удостоверение от Дирекция
„СП”, по реда и при условията на Закона за социалното
подпомагане, Наредба № РД07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане
на целева помощ за отопление и Закона за интеграция
на хората с увреждания
получаващи минималната
пенсия за страната.
Предложенията на промени ва Наредбата ще бъдат
предложени за обсъждане
и приемане от Общински
съвет-Тутракан.
“ТГ”

Обявено е второто класиране по мярка Д от новата Пчеларска програма
ържавен фонд „Земеделие“ обяви второто класиране на кандидатите за
подпомагане по мярка Д „Мерки
за подкрепа на подновяването на
пчелните кошери в Европейския
съюз” от Националната програма
по пчеларство за тригодишния
период (НПП) 2017-2019 г.
Списък с одобрените за подпомагане по всяка от трите дейности
на мярка Д пчелари, е качен
на сайта на ДФ „Земеделие“.
Кандидатите ще бъдат поканени
за подписване на договори в
областните дирекции на Фонда по
място на подаване на документи
за участие.
Договори за предоставяне на
финансова помощ по Пчеларската програма за финансовата 2017
г. имат възможност да подписват
и всички одобрени кандидати за
дейността „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед” от мярка
А „Техническа помощ за пчелари
и сдружения на пчелари”, както

Д

и одобрените за финансиране
по мярка В „Рационализиране на
подвижното пчеларство”.
За тази година по петте отворени мерки от НПП 2017-2019
г. бяха приети повече от 2 200
заявления. По мярка Д, която е
с бюджет от 2 289 510 лв., бяха
подадени 1 699 заявления. 373
заявления бяха подадени за закупуване на оборудване за първичен
добив и обработка на пчелен
мед по мярка А. По мярката за
рационализиране на подвижното
пчеларство заявления подадоха
11 стопани. За финансиране по
мярка Б за борба с вароатозата
кандидатстваха 1 679 пчелари.
По мярката за анализ на пчелните
продукти бяха подадени заявления от 394 земеделски стопани.
Националната програма по
пчеларство (НПП) 2017-2019 г. е
с общ бюджет от приблизително
14.28 млн. лева, от които 50 на
сто са осигурени от ЕС и 50% - от
националния бюджет. Определеният за 2017 година ресурс е 4
758 590 лева.
“ТГ”
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Бъдете благословени за вашите Читалището отчете
всеотдайност и безсънни нощи! дейността си за 2016-та

ɑɚɫɬɨɬɟɤɢɩɚɧɚɏɢɪɭɪɝɢɱɧɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɧɚɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ

Анастасия ЯКОВА
ранната зора, все още в сън,
чувам весело чуруликане
на птички. Гласовете им се
извиват в невероятен птичи хор.
Нежна ръка ме гали по челото! Къде
се намирам? След преживяната
интервенция, трудно отварям очи!
"Ангел" в бяла престилка ми се
усмихва мило и ми поставя банка
с чудодейна течност! В рая ли съм,
отварям смело очи и се сещам!
След операцията се намирам в
Хирургичното отделение на общинската болница в Тутракан! На
шкафчето до мен са поставени две
големи камъчета, колкото лешник,
намерени и премахнати от моята

В

възпалена жлъчка! Невероятно,
никога не съм имала признаци за
болна жлъчка!
Лентата на истинския филм за
моята спешна операция, тече в
главата ми. След посещението ми
във „Спешна помощ", непоносимата
болка ме доведе до д-р Т.Цаков. Лекар, който нееднократно е доказал
своят опит, невероятен диагностик
и лечител. Направи ми впечатление
бързината на действията и желанието за незабавно вземане на
решения за нужната интервенция.
Тази рутина помага за предотвратяване на усложненията от възникналия болестен проблем! Нашата
болница се гордее с безкръвните

Иновативен подход в
работата на МКБППМН

операции, които са безспорно постижение на медицината. Разбира
се, извършените операции не стават
без съдействието на помощници.
След нужните професионално
извършени изследвания, екипът е
готов за действие. Операциите не
могат да се извършват без опитните анестеолози д-р Димова и д-р
Петрова. В помощ са и операционните медицински сестри Р.Ганева,
М.Тодорова в ОАИЛ.
Чистотата и интериора на стаите,
красивите картини в коридора, като
в картинна галерия ти дават увереност, че си попаднал на точното
място. Изумяват ме грижите на
медицинските сестри. Бързината

на реакциите и незабавните нужни
процедури те карат да се чувстваш
обгрижен и успокоен от болките.
Въпреки прекалената ангажираност, те запазват спокойствие,
усмивки и оптимистични думи за
болните. Старшата сестра Румяна
Апрозянова създава чувство за
ред, хигиена и подреденост в
отделението. Въпреки голямото
напрежение медицинските сестри
Чафаланова, Томова, Василева,
Вълчева и младата Сузана Расим
успешно се справят и навреме оказват нужната помощ. При повикване
веднага се отзовават - я системата
свършва, ту се появява болка
или нещо, което тревожи болния.
Персоналът е недостатъчен за това
тежко отделение, но всички знаем
за проблема с липсата на медицински персонал, ниското заплащане,
забавянето на заплатите. Здравното
министерство трябва да реши този
проблем, незабавно!
В битката за грижите над болните
непременно трябва да отдадем
нужната благодарност и на санитарките с хубавите имена Виолета,
Валя, Вили, Галя, Лилия и Роси!
Трудно е да си обясниш, как една
жена на смяна успява да подържа
много добрата хигиена, но само
това ли? Те подготвят болните за
операция, разнасят документи,
осигуряват жетоните за телевизията и доставената храна по заявка в
стаите, сменят памперси, поднасят
уринатори на лежащите болни. В
грижите определени задачи има
и техническата секретарка Ани
Беджева, която трябва в срок да
изготви нужната документация.
Мили хора, бъдете благословени
за вашата всеотдайност и безсънни
нощи, бъдете здрави и удовлетворени от професионалния и личен
живот! Честит празник!

В света на Андерсеновите приказки
„Няма по-хубави приказки от забавна форма с художествената
тия, които създава самият живот" литература. Затова зарадвахме
Ханс Кристиан АНДЕРСЕН първокласниците с филмите,
адаптирани по приказките на
сяка година на 2 април сладкодумния датски писател се отбелязва Междуна- „Палечка“ и “Грозното патенце“.
родният ден на детската Децата наблюдаваха с интерес
книга. Празникът се чества от действията на главните герои.
1967 г. по инициатива и реше- Съпреживяваха с тях изпитание на Международния съвет нията и страданията, на които
за детската книга и съвпада с бяха подложени, докато намерят
рождения ден на датския пи- своето щастие. Момичетата и
сател Ханс Кристиан Андерсен момчетата разлистиха и книгите

В

ɚɫɜɨɟɡɚɫɟɞɚɧɢɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɧɚɦɚɪɬ
ɝɜɁɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɇɟɫɬɧɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹɡɚɛɨɪɛɚɫɪɟɳɭ
ɩɪɨɬɢɜɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɩɪɨɹɜɢ
ɧɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɬɟ ɢ ɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɬɟ ɆɄȻɉɉɆɇ ɪɚɡɝɥɟɞɚ

Н

ɢ ɩɪɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹɬɚ
ɡɚ  ɝ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɬɚ
ɡɚɞɟɣɧɨɫɬɢɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚ
ɉɪɟɡɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚɝɄɨɦɢɫɢɹɬɚ ɜɟɱɟ ɩɪɢɥɚɝɚ ɢɧɨɜɚɬɢɜɟɧɩɨɞɯɨɞɜɫɜɨɹɬɚɪɚɛɨɬɚ
ɤɚɬɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɩɪɟɜɟɧɰɢɢɧɚɜɫɢɱɤɢɩɪɨɹɜɢɥɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɭɱɢɥɢɳɚ ɞɟɬɫɤɢ
ɝɪɚɞɢɧɢ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɰɟɧɬɴɪ
ɡɚ ɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɢ ɐɟɧɬɴɪɚ ɡɚ ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟ
ɨɬ ɫɟɦɟɟɧ ɬɢɩ ɡɚ ɞɟɰɚ ɛɟɡ
ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹɬɚ ɉɟɬɹ Ʉɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɧɚɜɫɢɱɤɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɧɢɬɟɬɟɦɚɬɢɱɧɢɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢ ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɬ
ɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚɬɚ
ȿɤɢɩɴɬ ɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹɬɚ ɳɟ
ɢɧɢɰɢɢɪɚɩɨɞɤɪɟɩɹɢɚɤɬɢɜɧɨ
ɳɟɭɱɚɫɬɜɚɜɞɟɣɧɨɫɬɢɩɨɪɚɧɧɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɬɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɬɟ ɢ
ɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɬɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɟɞɢɧɩɨɞɨɛɴɪɦɨɞɟɥɧɚ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɴɦ
ɫɜɟɬɚ
“ТГ”

(1805-1875 г.), който е автор
на най-обичаните приказки на
всички времена.
За да отбележим Деня на
детската книга, съвместно с
Дарина Иванова, проведохме в училищната библиотека
филмов маратон „В света на
Андерсеновите приказки“с учениците от първи б клас. Знаем,
че детските филми помагат
за умственото развитие на нашите възпитаници, подобряват
паметта им и ги запознават в

с творбите на великия датски
вълшебник, с които разполага
училищната библиотека. Всички
стигнаха до извода, че четенето
е не само приятно занимание в
свободното време, но и предпоставка за успех.
Надяваме се, че вълшебствата
на тези приказни истории ще
амбицират първокласниците да
обикнат книгите и да ги четат с
желание. Колкото повече четат,
толкова повече да искат да четат...
Анка КОЗАРЕВА

Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно Общо събрание
проведоха на 30 март членовете на НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1873 г." в Тутракан.
То бе открито от председателя
на Читалищното настоятелство
Милен Филипов.
Най-напред присъстващите
изслушаха доклад за дейността на
културната институция представен
от секретаря Светлана Петкова.
През 2016 г. Читалището е
организирали и осъществявало
своята дейност съгласно приетият
културен календар и програма за
развитие на читалищната дейност,
а също така и в съгласие със
Закона за народните читалища и
Устава му.
След приключилия през предходната година проект и направен основен ремонт, сградата е в
отлично състояние, оборудвана и
обзаведена с ново и съвременно
оборудване и обзавеждане. Това
създава още по-добри условия
за работа и репетиции, а сградата
стана привлекателна за жителите
и гостите на града.
Екипът на читалището, както и
самодейни състави се включват активно в културния живот на общината. Сътрудничеството с местната
власт е на много добро ниво, като
при реализиране на дейността на
читалището е получавало необходимата подкрепа и съдействие, бе
отбелязано в доклада.
Към читалището работи специализирана детска библиотека,
която обслужва деца на възраст
до 14 години и отдел за възрастни, обслужващ всички останали
потребители. Броят на библиотечните единици във фонда на
библиотеката през 2016 г. е 58
026. Регистрираните читатели са
627. Двата отдела на библиотеката
са оборудвани с 15 компютри,
мултифункционални устройства.
Техническото оборудване на библиотеката позволява читателски
запитвания и търсения да бъдат
изпълнявани не само по традиционния заемен начин и в читалня, а
да се търсят ресурси в уеб – библиотеки и специализирани портали,
да се работи с електронни масиви.
Ползват се и възможностите на
между библиотечно заемане найвече с Регионална библиотека в
Силистра и тази в Русе.
Традиционна дейност в Детски
отдел на библиотеката е организацията и провеждането на “Библиотечни уроци” за най-малките
читатели, чрез които се провокира
интерес към четенето и търсене на

Р

нови знания и информация. През
годината с малките читатели са
проведени 30 различни събития.
От две седмици Детската библиотека се премести в ново просторно
помещение - в Многофункционалния център за младежта и спорта,
осигурено от Община Тутракан.
Читалището предоставя услуги
на населението чрез активна библиотечна дейност, интернет и оборудването, получено по Програма
„Глобални библиотеки” и проект
„Читалището – извор на култура и
ценности". Извършват се интернет
справки, според потребностите на
потребителите, попълват се документи и бланки.
През 2016 г. в читалището работиха следните форми на художествена самодейност - ТФ „Дунавска
младост” в три възрастови групи
от 7 до 40 г. с ръководител Елена
Атанасова, ВГ „Северина” и ФГ
„Детелини” с ръководител Стоян
Дечев, Група „Акустика” и Школа
по китара с ръководител Володя
Иванов, Театрален състав с ръководител Петьо Стойчев, Клуб
„Млад приятел на книгата” и Клуб
„Приложно изкуство” с ръководител Стефка Капинчева и Клуб за
хора „Добруджа" – напреднали и
начинаещи, с ръководител Елена
Атанасова.
През изминалата година читалището е организатор на концерт,
посветен на 3 март „Една е България”, на фолклорния празник
„Цветница 2016”, на заключителен
концерт „Луди-млади” на ТФ
„Дунавска младост”, на Коледен
концерт „Коледа свята”, както и на
Международен фолклорен фестивал „Дунав пее и танцува”, който
е част от празничната седмица
"Огненият Дунав".
Танцовият състав е участвал
в VIII събор на читалищата Бяла,
Международен форум "Надиграване с морето" в Ахелой, Фолклорен
фестивал „Моинещенка 2016” в
румънския град Моинещи, Международен фестивал на мамалигата
в с. Нова Черна, Празник на еленския бут в Елена и в събора за автентичен добруджански фолклор
в гр. Алфатар.
ФГ "Детелини" участва в пресъздаването на ритуалите по време на
празниците Никулден и Трифон
Зарезан, а Театралният състав
представи на сцената две комедии.
Членовете на Читалището приеха отчета за дейността, а също
и последвалите финансов отчет,
отчет на Проверителната комисия,
както и бюджета на институцията
за 2017 г.

“ТГ”
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Успешен старт на първото Надиграване на
Клубове за народни хора "Добруджа 2017"
танцуващи групи в общината, да представим пред
жителите и гостите част
от разнообразието и красотата на българското хоро,
да съберем и предадем на
всички много положителна
енергия и настроение за

Светлана ПЕТКОВА
а 1 април т. г. се
проведе първото надиграване на читалищните клубове за народни

Н

- с. Нова Черна, „Весела задявка” – НЧ „Светлина-1904"
- с. Варненци; „Хармония” –
НЧ „Искра-1928” - с. Цар
Самуил, „Беличанки” при

хоро, Купонджийско хоро,
Петрунино хоро, Дайчово
хоро, Северняшки абдай и
Боалийско хоро.
Идеята на организаторите беше да събере и да
качи на една сцена тези

ɄɥɭɛɌɴɪɱɢɥɚ

Ʉɥɭɛɋɬɚɪɨɫɟɥɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬ

предстоящите празници. И
успяхме! Времето беше прекрасно, а още по-прекрасна
инициатива се случваше
само на метри от сцената
- традиционният благотворителен великденски базар,
организиран от Община
Тутракан. Денят беше изпълнен с добро и се превърна
в малък празник. На сцената
нямаше място за надпревара
и конкуренция. Танцувайки,
всички споделяха радостта
от съприкосновението с
ритмите и стъпките.

ɄɥɭɛȾɨɛɪɭɞɠɚ
ɄɥɭɛȻɟɥɢɱɚɧɤɢ
Ʉɥɭɛɏɚɪɦɨɧɢɹ

хора и танци в община
Тутракан - "Добруджа 2017",
организатор на което е читалище "Н.Й.Вапцаров-1873"
- Тутракан. На сцената в
Крайдунавски парк кръшни
хора виха самодейците от
седем клуба - „Добруджа”
при НЧ „Н.Й.Вапцаров-1873”
- гр. Тутракан, „Търчила”
при НЧ „В. Йорданов-1942"

НЧ „Христо Ботев-1942”
- с Белица, „Дайдър” – НЧ
„Стефан Караджа-1940” - с.
Шуменци и „Староселска
младост”, НЧ „Възраждане-1940”- с. Старо село.
Представени бяха народните хора Стамена, Нашенско хоро, Арканул, Батута,
Иринино хоро, Варненски
танц, Лудо копано, Ляво

Ʉɥɭɛȼɟɫɟɥɚɡɚɞɹɜɤɚ

ɄɥɭɛȾɚɣɞɴɪ

Благотворително преди Великден - Четем забавни истории за Хитър Петър
в подкрепа лечението на болно дете
"Най-празният от нашите
дни е този,
в който не сме се засмели
нито веднъж"
Чудомир

бщина Тутракан е организатор на Благотворителен
Великденски базар, който
през годините се превърна в една
добра традиция. Тази година кампанията премина под наслов "Да дарим
радост и усмивки".
В Крайдунавския парк красиви
ръчно изработени тематични сувенири и великденски козунаци
бяха изложени върху щандовете на различни институции - НЧ
„Христо Ботев-1942”-с. Белица, НЧ
“Искра-1928” - с. Цар Самуил, НЧ
„Възраждане-1940” - с. Старо село,
НЧ “Светлина-1904” - с.Варненци, НЧ
„Н. Й. Вапцаров-1873” - Тутракан, НЧ
„Васил Йорданво-1942” - с.Нова Черна, Клуб на инвалида, Пенсионерски
клуб "Дунав-2", ДГ „Славянка”, ДГ
„Патиланчо”, ДГ “Полет”, СУ „Йор-

О

сички обичаме да се
шегуваме, да се смеем. Има и ден, посветен на хумора и шегата.
Този ден е първи април,
когато всички без изключение не пропускаме да се
пошегуваме с приятели, но
така че да няма обидени
и резултатът да е само
усмивки.
В навечерието на празника, съвместно с Ирена Проданова проведохме в училищната библиотека интерактивен урок с учениците от
3 б клас, посветен на хумора
и шегата, и по-специално
на приказните истории за
всенародния любимец Хитър
Петър. Гледахме първа част
на игралния филм за този
традиционен герой от българския фолклор, за когото
се разказват анекдоти из
всички български територии
от близо 400 години. Безусловно той е най-големият
български хитрец. Проследихме с интерес и откъса
„Дим да ни няма“ от филма,
в който Настрадин Ходжа
спасява Хитър Петър, като
прави номер с магарето
си, което уж плюе златни
монети. Знаем от приказ-
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дан Йовков", СУ “Христо Ботев", ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий" - с.Нова
Черна, ОУ „Стефан Караджа” - с. Цар
Самуил, ПП ГЕРБ и фурните "При
Дидо", ЕТ „Гюляй Шасиме Исмаилова", „Севи Реза” ООД, „Методиеви" и
„Пици на пещ”.
Общата сума, събрана от инициативата, е 1608,54 лв. С нея ще
бъде подпомогнато лечението на
14-годишния Нуран Сюлейман Нури
от Тутракан.
Организаторите от общинската
администрация изказват своята
благодарност към участниците в
базара, които дадохте своя принос
за едно добро дело.
“ТГ”

ките, че Настрадин Ходжа
е главният съперник на Хитър Петър. Двамата често
спорят, остроумничат и се
надхитряват помежду си
във весели истории, които
разсмиват хората и днес.
Попаднахме в света на рисуваните приказки и оценихме
тяхното вълшебство в епизодите за Хитър Петър от
телевизионната поредица
„Приказки под дъгата“. Четохме „Торбата с лъжите“,
„Отровната баница“, „Глупавият чорбаджия“ от книгата на Сава Попов – „Хитър
Петър". В нея са събрани
най-забавните истории за
народния шегобиец. Умният
и находчив беден селянин

успява винаги да надхитри
тези, които заслужават.
Поучителните и смешни
случки, които прочетохме,
предизвикаха усмивки на
лицата ни. Хитър Петър е
и наш любимец.
Обичани от малки и големи, приказките за Хитър
Петър са широко популярни
в България. Изводът, който
направихме е, че по своята
същност освен хумор, крият
в себе си определена поука.
Осмиват човешките пороци
и изобличават алчността.
Попаднахме в един богат
и очарователен свят. Убедихме се, че приказките не
стареят...
Анка КОЗАРЕВА
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"Библиотечен портал за достъп до
информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и
Тутракан"
О

т Регионална библиотека „Партений
Павлович” Силистра
информират, че на 31
март в конферентна зала
„Диоген Вичев” е проведена
пресконференция на екипа
по проект „Библиотечен
портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра,
Дулово и Тутракан”, по
който библиотеката е бенефициент. Партньори са
библиотеките при читалище НЧ „Никола Й. Вапцаров
– 1873” - Тутракан и НЧ
„Христо Ботев – 1948”,
с. Руйно, община Дулово.
Проектът беше осъществен в рамките на конкурса
„Библиотеката – активен
участник в обществения
живот” по Договор МКДБФ-15/15.09.2016 г.
Министерството на културата и Фондация „Глобални библиотеки – България”
– подкрепиха местната
общност от регион Силистра, като финансираха
реализирането на проекта,
предназначен за въвеждане
на нова модерна библиотечна услуга за потребителите
от област Силистра.
Основните цели на проекта са насочени към повишаване на обществената осведоменост в областта на здравните услуги
и транспорта в регион
Силистра чрез създаване на
партньорски библиотечен Епортал. Проектът развива
капацитета и затвърждава
потенциала на обществените библиотеки в Силистра,
Тутракан и Дулово, като
ресурсни и общественоангажирани центрове, и активни
участници в живота на
съответните общини и на
област Силистра, следвайки
препоръките на Европейския
съюз за модернизиране на
библиотеките и разширя-

равителството одобри промени в постановлението, с
което са определени правила за координация между
управляващите органи на
програмите и местните
инициативни групи и местните инициативни рибарски
групи във връзка с изпълнението на подхода ,,Водено
от общностите местно
развитие“.
С измененията се допълва
съставът на Комитета за
координация и се регламентират отговорностите
във връзка с работата
на Комитета за избор.

поетично
Васка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

Цветница
До прозореца стоя и гледам
парка любим и раззеленен,
и щъркели ято, огромно, кръжащо
бе нещо като феномен.
Дано бъде то за добро за добруването на моя град,
за децата на всички живущи,
да е светъл и празникът свят.
Цветя навсякъде разцъфтяха,
ухае, ухае навред!
Пролет, пролет цъфтяща дошла е дано да е на късмет!

ване на видовете услуги,
предназначени за потребителите.
Целевата група на проекта са потенциалните
потребители на здравни
и транспортни услуги от
област Силистра, България
и Румъния; читателите и
потребителите на библиотечни услуги в Силистренска област; потребителите
на библиотечни, здравни и
транспортни услуги с проблеми в пространственото
придвижване; потребителите на библиотечно-информационни услуги в 35-те
информационни центрове, създадени по програма
„Глоб@лни библиотеки - България” в област Силистра;
посетителите на сайта
на Регионална библиотека
„Партений Павлович” Силистра.
Услугата, която Регионална библиотека „Партений Павлович” предоставя
на своите потребители,
е първата по рода си в
страната и утвърждава успешни модели за устойчиви
партньорства между нея и
читалищните библиотеки

Регламентират се отговорностите
за координация
и изпълнение на подхода
„Водено от общностите местно
развитие“ за периода 2014-2020 г.

П
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Създават се условия за
своевременно постигане
на резултати от прилагането на стратегиите
и се дава възможност на
управляващите органи на
програмите да минимизират риска от неусвояване
на предвидените по подхода
средства.
През 2016 г. България проведе първи прием на стратегии по подхода ,,Водено
от общностите местно
развитие“ чрез подкрепа
по повече от един от европейските структурни и
инвестиционни фондове.
“ТГ”

в областта. В рамките на
половин година екипите по
проекта анкетираха 206
медицински специалисти,
31 превозвачи и 56 здравни
обекта в Силистра, Дулово
и Тутракан.
Направиха над 200 снимки
и поредица от видеоклипове.
Анкетите бяха преработени
във вид на виртуални визитки и беше създаден новият
иновативен и интерактивен
сайт за библиотечни, здравни и транспортни услуги
в област Силистра: www.
libsilistra.bg.

Регионална библиотека
„Партений Павлович” отправя покана към всички
медицински специалисти
и превозвачи от област
Силистра да се включат в
портала. Присъединяването
и участието им в него е напълно безплатно, а актуализирането на данните през
годините ще се извършва
безвъзмездно от библиотечните специалисти. За
въпроси и включване в проекта можете да пишете на
e-mail: proektsilistra@abv.bg.

BG05M9OP001-2.002; "Независим живот"
Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОБЯВА
Община Тутракан обявява нов прием на документи за
ползване на почасови социални услуги Социален асистент/ Домашен помощник в Звено за почасови услуги в
изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.002-0042-C001 “Независим живот за
гражданите на Тутракан“, финансиран по процедура
„Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“2014–2020.
1. Изисквания към кандидатите
За потребители на социалната услуга могат да
кандидатстват:
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
2. Необходими документи за ползване на социалните
услуги от кандидатите за потребители
Ûf»º½ÆÀÈÃÀÛÂ»ÛÊÉÆÂ½»ÈÀÛÈ»ÛÎÌÆÎ¾»Í»ÛÉÍÛÆÃÑÀÍÉÛÃÆÃÛ
от негов законен представител (по образец)
Приложение №2, което може да бъде изтеглено от
електронната страница на Община Тутракан или да
бъде получено на място;
ÛiÉÊÃÀÛÉÍÛ¿ÉÅÎÇÀÈÍÛÂ»ÛÌ»ÇÉÆÃÒÈÉÌÍÛÃÛÉËÃ¾ÃÈ»ÆÛÂ»Û
справка;
ÛiÉÊÃÀÛÉÍÛÆÃÒÀÈÛ»Ç¼ÎÆ»ÍÉËÀÈÛÅ»ËÍÉÈ ÛÊËÃÛÈ»ÆÃÒÃÀÛ
на такъв и оригинал за справка;
Û iÉÊÃÀÛ ÉÍÛ ËÀÓÀÈÃÀÛ È»Û djiiqdjildji Û »ÅÉÛ ÃÇ»Û
такова и оригинал за справка;
Û cÀÅÆ»Ë»ÑÃº Û ÒÀÛ ÆÃÑÀÍÉÛ ÈÀÛ ÀÛ ÌÅÆÙÒÃÆÉÛ ¿É¾É½ÉËÛ Â»Û
предоставяне на собственост срещу задължение за
издръжка и/или гледане (може да не е отделен документ,
ако това обстоятелство е включено в заявлението за
ползване на услугата);
ÛcËÎ¾ÃÛ¿ÉÅÎÇÀÈÍÃÛÊÉÛÊËÀÑÀÈÅ»ÛÈ»Û¿ÉÌÍ»½ÒÃÅ»
2. Срок за подаване на документите – от 05.04.2016
до 13.04.2016 година.
От 8:00 - 16:30 часа в общинска администрация, гр.
Тутракан, ул. „Трансмариска” №31
Повече информация можете да получите в общинска
администрация всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00
часа в стая № 23 и 24 или на телефон 0866 60 621.

На всички именници желая здраве,
радост, усмивки безкрай!
Смейте се, бъдете здрави,
веселете се без край!

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
На въпроса на жена му,
как е новата му секретарка,
Жорката отвърнал с ентусиазъм:
- Тя е много опитна, изпълнителна и разбрана!
- Надявам се, че не е
такава кукла, както предишната!? - ревниво казала
жена му.
В този момент петгодишната им дъщеричка,
играеща си до тях на пода,
чувайки думата "кукла", попитала:
- Тати, а тя затваря ли си
очичките, когато я сложиш
по гръб?

- Шегувам се – Честит
първи април! Не е непознат,
татко е!
Карам без фарове. Спира
ме катаджия:
- Нали знаете, защо Ви
спирам?
- Предполагам, че си свършил парите…
- Ако Човек погледне
трезво на живота, какво
друго му остава, освен да
се напие...

Продавам
Етаж и двор от масивна къща в Тутракан,
на ул. "Ком" №7.
Цена по споразумание.
Телефон за контакти: 0886 583 839

ПОДАРЯВАМ
Британска сиво-синя породиста котка,
мъжка, кастрирана, на 3,5 години.
Телефон за контакти: 0886 072 016

Най-депресиращата правописна грешка е: „Безпорно“.

Спортът бил здраве...
Всички спортни отбори
имат лекарски екипи. А ниНа пазара: - Извинете, кога не съм чувал за такива
доматите български ли са в кръчмите...
или са вносни?
Само брачната халка
- Вие ще разговаряте ли
може да превърне Пепеляшс тях?
ка в Пепелянка.
- Как се е казвала тъщата
Ревнив съпруг намира
на Адам.
- Той не е имал тъща. непознат номер в телефона
на съпругата си , от който
Живял е в рая.
й е звъняно в 11 часа през
Миналата година имах нощта. Позвънява той, а
раздвоение на личността, отсреща му отговаря някакъв мъж.
но сега всичко ни е наред.
- Ти кой си? - пита войнПърви април е. Иванчо ствено мъжът.
- А ти кой си!? - отвърнал
тича при майка си и казва:
- Мамо! Мамо! Влезнал е гласът отсреща.
- Мъжът на Ленчето!
някакъв непознат човек при
- А аз съм разносвачът на
твоята приятелка, дето ни
пици. Как сте ми омръзнали,
е на гости, и я люби…
ако знаеш...
- Леле! Ужас!!

"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

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

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

Сканди

СУДОКУ

- Какво е Мoto GP?
- Личен лекар на мотор.

7

ХОБИ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Гласовитата Елица с нова награда от Да пазим птиците!
певчески конкурс

конкуренция с още близо
тридесет деца до 7-годишна възраст, Елица Камбурова от Тутракан получи високи
оценки за изпълненията си, които

В

я наредиха на първо място в класацията в тази възрастова група по
време на Националния конкурс за
млади изпълнители на популярна
песен „Звездици за Лора”. Така

Елица, която навърши 8 години на
2 април, попълни колекцията си с
нова конкурсна награда.
За тринадесети пореден път,
младежи от различни възрастови
групи показаха своя певчески
талант и се състезаваха за призовите места в националния конкурс
за популярна песен, посветен на
Лора – едно от децата злополучно загинали във водите на река
Лим. Конкурсът традиционно се
организира от бащата на Лора Илиян Николов, със съдействието
на Фондация „Ангели от Лим“,
Община Свищов, ПБНЧ „Еленка
и Кирил Д. Аврамови – 1856“,
спомоществователи и приятели
на конкурса.
Новото през тази година е, че
участниците бяха разделени в
5 възрастови групи, за да може
по-прецизно да се оцени тяхното представяне. Жури в състав:

председател – Маргарита Хранова
и членове - Мими Иванова, Етиен
Леви, Дариана Генова, Мая Райкова, Андрей Дреников, Християна
Дънкова и Росен Маринов, имаше
нелеката задача да оцени изявите
на 167 млади таланти и да определи победителите сред тях.
Голямата награда на конкурса
– статуетката "Звездици за Лора",
получи Елеонора Антонова Иванова на 13 години, от Пловдив,
която омая всички присъстващи с
пленителния си глас. Тя получи и
парична награда от 300 лв., която
за втора поредна година кметът
Генчо Генчев връчва, от негово
име, на победителя в конкурса.
Всички участници получиха от
Илиян Николов медал и грамота
за участие в конкурса, които да
останат мил спомен от участието
им в „Звездици за Лора”.
“ТГ”

Тутраканско майсторство
в Италиански фестивал на
красотата и прическата
К
ɪɚɫɢɦɢɪɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ 
ɤɨɚɮɶɨɪ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤ
ɧɚ Ɏɪɢɡɶɨɪɫɤɢ ɫɚɥɨɧ
Ʉɪɚɫɢɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜɡɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɏɏ9,ɹ ɂɬɚɥɢɚɧɫɤɢ
ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ ɤɪɚɫɨɬɚɬɚ ɢ
ɩɪɢɱɟɫɤɚɬɚɤɨɣɬɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟ
ɜ ɉɥɨɜɞɢɜ ɨɬ  ɦɚɪɬ ɞɨ 
ɚɩɪɢɥ ɬɝ ɇɟɣɧɚɬɚ ɩɪɢɱɟɫɤɚ
ɜ ɪɚɡɞɟɥ Ʉɚɛɚɪɟ ɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚɨɬɞɪɭɝɚɬɭɬɪɚɤɚɧɤɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚɬɚȿɪɫɟɥɈɪɯɚɧɨɜɚ
ɀɭɪɢɬɨ ɤɥɚɫɢɪɚ ɤɪɚɫɢɜɨɬɨ
ɬɜɨɪɟɧɢɟɧɚɱɟɬɜɴɪɬɨɦɹɫɬɨ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɬɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɮɪɢɡɶɨɪɫɬɜɨ ɤɨɡɦɟ-

ɬɢɤɚ ɝɪɢɦ ɩɚɪɮɸɦɟɪɢɹ ɢ
ɦɨɞɚɤɨɟɬɨɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɨɬ
&KULVWLDQ RI 5RPD *URXS ɫɟ
ɭɬɜɴɪɞɢɤɚɬɨɮɨɪɭɦɧɚɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨ ɪɚɜɧɢɳɟ ɉɪɟɫɬɢɠɴɬ
ɧɚɂɬɚɥɢɚɧɫɤɢɹɮɟɫɬɢɜɚɥɫɟ
ɞɴɥɠɢɧɚɣɜɟɱɟɧɚɚɜɚɧɝɚɪɞɧɢɹ ɧɚɱɢɧ ɫ ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬɚɤɬɭɚɥɧɢɬɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɜɴɜ ɮɪɢɡɶɨɪɫɬɜɨɬɨ ɢ ɝɪɢɦɚ
Ɍɨɣɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɨɬɥɢɱɧɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɢɡɹɜɚɧɚɭɱɚɫɬɜɚɳɢɬɟɤɨɦɩɚɧɢɢɢɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɫɬɢɬɟ ɨɬ
ɛɪɚɧɲɚ ɚ ɡɚ ɩɨɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟ
ɧɚ ɦɨɞɚɬɚ ɫɴɡɞɚɜɚ ɢɫɬɢɧɫɤɢ

ɩɪɚɡɧɢɤ
Ⱥɛɢɬɭɪɢɟɧɬɢɬɟ ɳɟ ɢɡɧɟɧɚɞɚɦɟɩɪɢɹɬɧɨɫɧɨɜɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɡɚɩɪɢɱɟɫɤɢɝɪɢɦɢ
ɦɚɧɢɤɸɪɨɛɹɜɢɄɪɚɫɢɦɢɪɚ
ɏɪɢɫɬɨɜɚ

ɜɡɚɥɚɬɚɧɚɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ

6.04.2017 г. ɐɟɧɚɧɚɛɢɥɟɬɚɥɜ

18:00 ч.

а 1 април светът отбелязва
Международния ден на
птиците. Решението за
специална дата, посветена на дивите птици, е прието на 6 декември
1906 г., по силата на Конвенцията
за защита на редките птици. Тази
година Денят на птиците бе посветен на врабчето и на кампанията
за неговото преброяване, в която
всеки може да се включи на 8
април, за да се установят причините за рязкото им намаляване
за последните 10 години и да се
положат усилия да го спасят от
изчезване.
Изразихме своята загриженост
за опазването на птиците чрез
интерактивния урок, който организирахме и проведохме съвместно
с Румяна Статева, в училищната
библиотека с малките ученици
от първи б клас. Запознахме ги
чрез филмите „Птиците – великолепното божие сътворение“ и
„Птиците в България“ с тяхното
многообразие. Възхитихме се на

Н

6.04.2017 г.

атрактивността, грандиозните им
цветове и форма. Удивихме се
на възможността им да летят с
лекота и да мигрират на огромни
разстояния. Научихме по какъв
начин помагат на хората. Любувахме се на най-малката птичка
- колибрито, на грациозността
на белите лебеди, на красотата
на пауните. Слушахме песните на
славея. Гледахме интересни видеоклипове и за врабчето. Четохме
стихотворението „Чик-чирик“ от
Кирил Назъров и пяхме „Песен на
врабчето“.
Вярваме, че първокласниците
осъзнават огромната роля на птиците за благоприятната жизнена
среда на хората. Необходимо е да
пазим пернатите представители
на животинския свят от изчезване
и да се грижим за тях. От нашето
отговорно поведение зависи не
само бъдещето на птиците, но и
нашето...
ȺɧɤɚɄɈɁȺɊȿȼȺ

ɜɡɚɥɚɬɚɧɚɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
ɐɟɧɚɧɚɛɢɥɟɬɚɥɜ

15:30 ч.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

7 април - Младен МИНЧЕВ, Зам.-областен управител на НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 април - Пресиян СТАТЕВ, Школа по китара, НЧ
област Силистра
7 април - Аксел БЕХАДИН, Ст.спец. "Техник", Община "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 април - Цветанка ПЕТКОВА, Мед.сестра, ДГ "ПатиГлавиница
ланчо", Тутракан
9 април - Ценка БОЙЧЕВА, Тутракан
9 април - Нели ГОРАНОВА, Ст.спец. АОН, Община Гла8 април - Лазаровден
виница
9 април - Цветница - Връбница
10 април - Елица ТОДОРОВА, ТФ "Дунавска младост",

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ
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