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На 9 юни:

Старт на "Off Road Нова Черна"!
Калина ГРЪНЧАРОВА
тази година големи
емоции предстои да
преживее публиката,
все фенове на силните
усещания, по време на поредното издание на "Off
Road Нова Черна-2017". То
ще бъде открито точно в
9:00 часа на 9 юни (петък)
в Тутракан до пристанището. Стартът ще бъде
даден от кмета на общината д-р Димитър Стефанов,
който е и член на Управителния съвет на АСК "Нова
Черна 4х4".
До този момент за участие са записани 28 джипа
и 12 АТВ-та, информира
главният организатор на
зрелищното състезание
Чавдар Владимиров То ще
се проведе в четири класа Стандартен, Модифициран,
Прототип-3 и АТВ.
Състезанието е втори
кръг от веригата "BULGARIA

И

на стр. 8

Тодор ТОДОРОВ, треньор на
ФК "Трансмариска":

Основната задача е
промяна в манталитета,
защото Тутракан е град
с футболни традиции

Елица Камбурова - първа на
конкурса "Нова музика",
тя ще е едно от "талисманчетата"
на благотворителния мач ''All stars",
организиран от фондацията на
футболиста Димитър Бербатов

Книжарница “ХИДИС”
Тутракан, ул. "Гео Милев" №23
утраканското момиче Елица Камбурова
за пореден път доказа своите гласови възможности и талант при
участието си в ХII-тото
издание на Международния
конкурс за изпълнители
на популярна песен "Нова
Музика" - Горна Оряховица
2017, организиран от Община Горна Оряховица и НЧ

Т

Калина ГРЪНЧАРОВА
утраканският ФК "Трансмариска" се класира в "златната среда" на завършилото
Областно футболно първенство
- на седмо място. От една година
техен треньор е Тодор ТОДОРОВ,
с когото разговаряме за състоя-

Т

нието на клуба и възможностите
за следващия сезон, а също и за
юбилейната година за футбола в
Тутракан погледнат исторически
- 90 години:
- Бих разделил представянето на
ФК "Трансмариска" на две половини
на стр. 8

"Напредък 1869" и вокалния
педагог Аделина Колева.
Тя завоюва първо място
във възрастовата група
до 9 г., като изпълни две
песни - "Мама" по музика
и аранжимент на композитора Светослав Лобошки и
кавър на популярната руска
песен «Очи чёрные».
Жури председателствано
на стр. 2

Канцеларски материали,
ученически пособия, формуляри,
принтиране, копиране,
ламиниране.

Заповядайте!

GSM: 0885 837 842
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НОВИНИ
ПУБЛИЧНА ИЗЯВА ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"
В СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
Клуб „Информационни технологии“ и Клуб “IT Friends”
при СУ „Йордан Йовков“ – Тутракан организират Публична изява по проект „Развитие на способностите на
учениците и повишаване на мотивацията им за учене
чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и
компетентности" по популярен като "Твоят час".
Събитието ще се проведе на 8 юни (четвъртък) от
17:00 часа във фоайето на училището с него ще бъде
финализирана дейността на клубовете.
В ШУМЕНЦИ - СРЕЩА С ОБЩИНСКИЯ КМЕТ
Кметство Шуменци организира на 9 юни (петък) 18:30
ч. в Пенсионерския клуб общоселска среща с кмета на
община Тутракан д-р Димитър Стефанов.
ДЕТСКИ ПРАЗНИК В ГЛАВИНИЦА ЗА 1-ВИ ЮНИ

Пъстър празник с много усмивки за децата се проведе
на 1-ви юни в Главиница. Това бе специалният подарък
на общинското ръководство в лицето на кмета на
Общината Неждет Джевдет по повод Международния
ден на детето.
За участие в него бяха поканени всички деца от детските градини на територията на общината. Цветните балони, веселото настроение, детските усмивки и
грейналите от щастие лица, създадоха най-вълшебната
празнична атмосфера. Децата дълго се наслаждаваха
на състезанията, които им устроиха техните гости
– аниматори.
"ПОЖАРНАТА" ОТЧИТА ДЕЙНОСТТА СИ
От началото на годината до края на м.май поделенията на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и
защита на населението” /РДПБЗН/ Силистра са обслужили общо 244 произшествия, срещу 232 за същия период
на 2016 г. Ликвидирани са 193 пожара, от които 55 с
материални загуби и в 138 случая е извършена гасителна
дейност на пожари в отпадъци и комини, без да са нанесени материални щети. В сравнение със същия период
на 2016 г. броят на пожарите с материални загуби е
със 7 по-малко, пожарите без материални загуби са с
31 повече. Извършена е аварийно-спасителна дейност в
12 случая и помощни работи в 29 случая. През периода
са регистрирани 10 лъжливи повиквания. При пожари са
загинали двама граждани и са пострадали също двама.
Разпределението на произшествията по причина на
възникване е следното: от късо съединение - 16, от
неправилно ползване на отоплителни и нагревателни
уреди – 8, от небрежност при боравене с открит огън
- 10, от техническа неизправност - 3, от самозапалване - 1, от огневи работи - 1, от детска игра – 1, и др.
През петте месеца на 2017 г. служителите от направление „Превантивна и контролна дейност” са извършили 130 контролни и 557 тематични проверки. От
всички извършени проверки са констатирани 149 нарушения. При проверките са предписани 136 мероприятия.
ФУТБОЛ
Приключи областното първенство по футбол за мъже
и юноши младша възраст сезон 2016/2017, информира
председателят на ОС на БФС-Силистра Георги Нарлев.
Областен първенец за мъже е отборът на ФК ”Спортист” (Кайнарджа) - водач в Западната областна група,
надиграл на финала отбора на "Победа" (Вокил) - водачът
на Източната група.
При юношите младша възраст групите разменят
местата си, шампион е отборът на ФК „Победа - 2009”
(Вокил) - победител в Източната футболна група,
следван от ФК "Левски-96" (Главиница) - първенецът в
Западната група.
Отборът на ФК ”Спортист” (Кайнарджа) няма да
участва в квалификации за попълване състава на Североизточна трета АФЛ за сезон 2017/2018.
Отборите на общините Тутракан и Главиница играха
в Западна футболна група. При мъжете ФК "Белица" (Белица) е на четвърто място с 38 т., ФК "Трансмариска"
(Тутракан) е седми с 27 т., ФК "Левски-96" (Главиница) - осми с 19 т., а ФК ”Заря-2006” (Цар Самуил) е на
последното 11-то място с 8 т.
При юношите младша възраст ФК "Левски-96" са първи
в групата с 57 т., ФК "Белица" (Белица) са втори с 48
т., ФК "Трансмариска" (Тутракан) е осми с 25 т., ФК
”Заря-2006” (Цар Самуил) е на девето място с 13 т.
КРИМИНАЛЕ
Частен обект, присъединен към електропреносната
мрежа по начин, непозволяващ пълно отчитане на потребената ел.енергия, е установен в село Нова Черна.
Проверката е извършена на 1 юни. Срещу собственика
– К.Н. (52 г.), е започнато бързо производство.
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През 2017 г. доброволческата инициатива
„Да изчистим България заедно“ става есенна акция
рез 2017 г. най-мащабната национална доброволческа инициатива „Да
изчистим България заедно“ (www.
daizchistim.bg) ще обедини за
седми път институции, неправителствени и бизнес организации, както
и доброволци в името на каузата за
по-чиста околна среда. Под егидата
на БиТиВи Медия Групцяла България ще стане част от първото по
рода си масово есенно почистване
у нас, което ще се проведе на 16
септември. Изборът на есенна дата
за провеждането на тазгодишната
инициатива цели да посрещнем
зимния сезон в чиста България и
да възпрепятстваме негативното
въздействие, което оказват върху
околната среда, затрупаните под
снега отпадъци.
Като част от глобалното гражданско движение „Let's Do It
World“ (www.letsdoitworld.org),
първото есенно издание на „Да
изчистим България заедно“ (www.
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daizchistim.bg) е стъпка от подготовката на страната ни за участие
в първия Световен ден на почистването през есента на 2018 г. и има
за цел да обедини доброволците от
150 държави в най-голямата зелена
и позитивна гражданска инициатива, която светът е виждал.
От старта си досега каузата „Да
изчистим България“ е получила
подкрепата на над 1 355 000 доброволци от цялата страна, по данни
на областните администрации. За
същия период по информация от
Министерство на околната среда
и водите са събрани близо 82
000 тона отпадъци, а от картата
на България са изчезнали над 7
300 нерегламентирани сметища и
замърсени зони.
През предстоящия летен сезон
БиТиВи Медия Груп и партньорите
по проекта ще насочат усилията си
към повишаване на обществената
чувствителност към замърсяването
на околната среда и подобряване

на информираността на хората
от всички възрастови групи по
отношение на добрите практики и
примери, свързани с намаляване
на отпадъците.
От старта си в национален мащаб
през 2012 г. до днес „Да изчистим
България" се утвърди като най-големия доброволчески и обществен
проект, предприеман досега у нас.
Инициативата е част от глобалното
гражданско движение „Let's Do It
World“ , което започва през 2008 г.

в Естония. В подкрепа на световната инициатива всяка година БиТиВи
Медия Груп успява да обедини
водещи компании, граждански организации и институции от цялата
страна да приемат кампанията като
своя лична кауза. Създадена е и
национална партньорска мрежа за
организация на акцията, в която
ежегодно се включват над 2 500
бизнес организации от всички
сектори на икономиката, всички 28
областни администрации и 264 общини, президентската институция
и няколко министерства.
По традиция участниците в инициативата „Да изчистим България
заедно“ са сред най-активните
доброволци на Балканския полуостров и сред първите в света.
Всяка година инициативата печели
редица престижни отличия, а през
2017 г. е номинирана и за авторитетните Европейски бизнес награди
за околна среда на Европейската
комисия.
“ТГ”

Елица Камбурова - първа на конкурса "Нова музика",
тя ще е едно от "талисманчетата" на благотворителния мач ''All stars",
организиран от фондацията на футболиста Димитър Бербатов
от стр. 1 Скоулс, Райън
Гигс, Рио Фърдинанд, Неманя
Видич, Патрис
Евра, Робер Пирес, Роберто
Карлош, Роби
Кийн и още
много световни звезди.
От българска
страна са поканени легендите Стилиян
Петров, Мартин Петров,
Христо Стоичков и Красимир
Балъков.
Всички приходи от "All
stars" ще бъдат дарени в
полза на каузите на фондация „Димитър
Бербатов“ и
фондация „Луиш
Фиго“. Тази на
българина вече
почти 10 години подпомага
развитието на
български таланти в науката, изкуството и спорта,
а един от първите стипен-

от певицата Маргарита
Хранова оценява над 70 млади изпълнители. Конкурсът
има за цел предоставянето
на нови възможности за
младите таланти от България и чужбина да покажат
пред публика свои изпълнения на популярни песни. По
такъв начин се стимулират техните творчески
импулси за интерпретация
на съвременни хитови популярни песни, както и за
създаването на авторски
песни.
Той се провежда под патронажа на Министерството на културата.
Другата добра новина
свързана с името на Елица Камбурова е поканата
от Фондация "Димитър
Бербатов" да бъде едно
от ''талисманчетата''
на благотворителния мач
''All stars", организиран от
популярния български футболист. Заедно с останалите 21 избрани деца ще
ескортират футболистите
на стадиона.
Благотворителният мач
ще се проведе на 14 юни
на националния стадион
"Васил Левски" и ще събере
най-големите звезди - Пол

дианти е Григор
Димитров.
"Подкрепяме
т ала нт л и в ит е
деца във всички
области и те могат да кандидатстват с успехите си. Всички
дарения чрез самия мач отиват
за развитието
на таланта на
тези деца. Като
видиш, че са световни и европейски шампиони,
няма какво да
кажеш. Когато
имаш две деца и
те се борят за
първото място,
аз искам да наградя и двете, но
избирам едното,
а съчувствам на
другото. Когато
има световни и
европейски титли, виждаш, че
се развива. Чрез
този мач, който
правя, ще имаме
възможност да
помагаме на повече деца.“ - разясни събитието
Димитър Бербатов.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 5 юни 2017 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
- За обучение по време на работа
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
12 медицински лаборанти, 5 медицински сестри, 3
акушерки – полувисше медицинско образование
2 лекари – висше медицинско образование
1 барман, 2 сервитьори, 1 готвач – основно образование, 1 година опит, двусменен режим на работа
1 барман – няма изискване за заемане

5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за
заемане
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
1 заварчик – основно образование
1 стругар – основно образование
1 монтажник, метални изделия – средно образование
4 машинни оператори, металообработващи машини
– средно образование, работа с компютър
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, правоспособност, опит до 1 година
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
1 управител, търговия на дребно – висше медицинско
образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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В Силистренско с най-ниска ставка за РИОСВ глоби мандра в
Главиница
болнична помощ в страната - 9,36 лв.
П
В

Областна администрация Силистра бе
проведена среща по
проблемите на болничните
заведения, инициирана от
народния представител
Алтимир Адамов и от областния управител Ивелин
Статев по сигнали до тях
на граждани, болнични звена
и на съсловни организации
от област Силистра.
В работния формат
участваха ръководителите
на РЗОК Силистра, МБАЛ
АД Силистра, МБАЛ ЕООД
Тутракан и МБАЛ ЕООД Дулово, както и на Български
лекарски съюз.
След направените обсъж-

дания участващите в дискусията се обединиха около
следните предложения, които ще бъдат изпратени
до МЗ и НС: „Да се спре
прехвърлянето на средства
от параграф в параграф в
бюджета на НЗОК; да се
определя за всяко болнично
заведение средно месечен
бюджет, като се взема
годишната му база; Министерство на здравеопазването да увеличи финансирането на дейностите,
които заплаща; да се прави
справедливо разпределяне
на капиталовите разходи
според потребностите на
съответните болници; да

се постави мораториум
върху разкриване на нови
болници;да бъде сменен моделът на здравеопазване да
бъде променен – клиничната
пътека трябва да отпадне;
по обобщение: дефицитът
за тази година на трите
болници в област Силистра
е 110 000 лева на месец –
необходимо е осигуряване
на още 1 300 000 лева за
годината“.
Според данните от РЗОК
Силистра, която е второстепенен разпоредител с
бюджета, за медицински
дейности в област Силистра за второто тримесечие
на 2017 г. са определени от

бюджета 2 476 000 лева. Те
са разпределени според дяловото участие на всяка от
трите болници на база на
последното тримесечие на
м.г. плюс общо увеличение
с около 10%.
Стана ясно също, че всяко здравноосигурено лице
в област Силистра разполага средно с 9,36 лева
за болнична помощ, което
е най-ниско в страната.
В момента в трите болници в Силистра, Дулово
и Тутракан неплатените
надлимитни средства за
медицински дейности са
над 600 000 лева.
“ТГ”

рез май експертите
от РИОСВ-Русе са
извършили 111 проверки на 102 обекта от
контролираната територия, от които 67 планови и
44 извънредни. В рамките
на осъществения контрол
са дадени 42 предписания
за отстраняване на констатираните нарушения.
Съставени са 7 акта за
нарушения на Закона за
опазване на околната среда
и специалните нормативни
актове. От директора на
РИОСВ-Русе са издадени 10
наказателни постановления
на стойност 370 250 лв.
Общо събраните суми от
РИОСВ-Русе по наложени
глоби и санкции през месец
май са 18 500 лв. и по еднократни и текущи санкции
15 289 лв. От Национална

агенция по приходите през
месец април са събрани и
преведени през май 5 000
лв.
За периода е приложена
една принудителна административна мярка на млекопреработвателно предприятие „Аполо 35“ ЕООД в
гр. Главиница. При извършена контролна проверка на
място е констатирано, че
дружеството експлоатира
пречиствателната станция за отпадъчни води, без
да я поддържа в техническа
изправност. Принудителната мярка е изпълнена чрез
затапване и пломбиране
на изходяща тръба на площадковата канализация,
отвеждаща непречистени
отпадъчни води в канализационната система на гр.
Главиница.
“ТГ”

Отново награди за децата от Школата по пластика
и изобразително изкуство в с.Зафирово Пътна полиция стартира
Първи бе награден десетгодишния Преслав Петров
Михайлов от Школата
към читалище „Христо
Ботев-1901 г.” с. Зафирово, класирал се на трето
място в категория Школи,
раздел Изобразително изкуство. Преслав получи грамота, медал и предметна
награда.
В раздел Изящно изкуство
Весела Цонева Аврамова се
класира на първо място и бе
наградена от председателя

а 2 юни т.г., във Военен клуб – гр.Казанлък
се състоя церемонията по награждаване на
победителите в XIV-я Национален конкурс „Казанлъшка
роза”. Той е организиран
от Министерството на
образованието и науката,
Национален дворец на децата, Община Казанлък,
Общински детски комплекс
„Св.Иван Рилски” с партньорството на Военен клуб
- Казанлък.
Конкурсът се провежда
в рамките в ежегодния за
град Казанлък „Празник на
розата” и неговата цел е
да се утвърди значението и
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на журито Румен Рачев с
медал, грамота и предметна награда.
Децата останаха възхитени от организацията на
ОДК-Казанлък и удовлетворени от постигналите свои
резултати на конкурса.
Ръководството на читалището благодари на децата за техния всеотдаен
труд и им пожелава здраве
и нови творчески успехи.
Величка ПЕЙЧЕВА
Марияна ЛАЗАРОВА

красотата на розата, като
символ на Розовата долина
и страната ни.
Жури в състав: председател Румен Рачев – художник, и членове Иван Гайдаров – художник и Петър
Радев – старши учител в
ОДК, класира участниците
в раздел Изящно и приложно
изкуство.
Церемонията по награждаването бе открита с
танго в изпълнение от Школата по младежки танци.
Този път на нея присъстваха и зафировските деца
заедно със своите родители. Читалището организира
пътуването им.

ДФ „Земеделие“ са постъпили 147 проекта по мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г.
Заявената финансова помощ за
тях възлиза на 60.4 млн. лева.
По мярката се подпомагат само
проектни предложения, които
ще бъдат изпълнени до края на
финансовите 2017 и 2018 г. Индикативният бюджет за 2017 г. е
16.4 млн. лева, а за 2018-та - 28.1
млн. лева.
Договорите за предоставяне
на финансова помощ ще бъдат
сключени с одобрените кандидати
след извършване на задължител-

ни административни проверки.
Авансовото плащане е в размер
до 80% от одобрената субсидия
и се превежда при условие, че
изпълнението на дейностите е започнало. Ако в проектното предложение кандидатът е посочил, че се
нуждае от аванс за 2017-та година,
той трябва да пусне заявката за
плащане най-късно до 20 август
т.г. Ако авансът е за финансовата
2018-та, стопанинът трябва да
заяви искането си в периода от 16
октомври до 15 декември 2017 г.
При неспазване на тези срокове,
договорът му ще бъде анулиран.
Припомняме, че с цел защита
финансовите интереси на ЕС,
мониторингът по изпълнението

а 1 юни – Международния ден на детето, в Силистренска
област, както и в цялата
страна, пътна полиция
стартира традиционната акция „Ваканция! Да
пазим живота на децата
на пътя!”. Превантивната
инициатива цели да се създадат условия за безопасност на движението през
летните ваканционни дни.
В периода до 30 юни е
предвидено да се проведат
специализирани полицейски
операции в дните, когато
са планирани празненства
за края на учебната година. Ще има засилено
полицейско присъствие, а
контролът ще бъде насочен
към спазване на въведените
ограничения в районите на
учебните заведения.
С училищните ръковод-
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ства ще се обсъдят мерки
за безопасност при провеждане на различни празнични
инициативи, екскурзии и
други мероприятия през
летните месеци. Водачите
на автобуси ще бъдат инструктирани и проверявани
за употреба на алкохол и
упойващи вещества, ще
се контролира също техническото състояние на
превозните средства.
Активният контрол ще
продължи през цялата ваканция, като през месеците юли и август акцент
на проверките ще бъдат
неправилното движение на
пешеходци, велосипедисти
и водачи на двуколесни
превозни средства, в т.ч и
деца, контрол над използването на детски обезопасителни системи, предпазни
колани и каски.
“ТГ”

Колоездачна обиколка в чест
на рождението на Васил Левски
(Карлово-Троян-Ловеч)
писмо до областните
управители областният
управител на област Ловеч Георги Терзийски относно
организиране и провеждане на
Колоездачна обиколка, посветена
на 180-ата годишнина от рождението на Васил Левски, се казва:на
18 юли 2017 година България
ще отбележи 180 годишнината
от рождението на Апостола на
българската свобода; в град Ловеч
Дякон Левски се среща и работи
с хора, готови да посветят живота
си на идеята за освобождението на
майка България от турско робство.
Днес особено е актуална темата за
величавото ни минало, неразривно
свързана с делото на Апостола
– идеолог и организатор на българската национална революция.
Това е и причината, поради
която в хода на изграждането
на Вътрешната революционна
организация Левски избира Ловеч
за свой център („революционна
столица“). Във връзка с честването
на тази бележита годишнина и
отдаването на заслужена почит
към неговото дело и саможертва
Областна администрация Ловеч

В

Лозаро-винарски стопанства кандидатстват за
увеличаване на конкурентоспособността

В

традиционната акция „Ваканция!
Да пазим живота на децата на пътя!”

на проектите се удължава от 3 на
5 години. Това гласят последните
изменения в Наредба 2 за предоставяне на финансова помощ
по Програмата, обнародвани в
Държавен вестник - бр. 32 от 21
април 2017 г. Друга новост е, че
младите гроздопроизводители
трябва да имат документ за професионална квалификация. Те
следва да са завършили 150-часов
курс на обучение или да притежават диплома за средно специално
или висше образование в областта
на лозараството. Промени има и в
допустимостта на лозарските имоти, за които се иска подкрепата.
Мярката за „Преструктуриране
и конверсия на лозя” е изклю-

чително атрактивна за винопроизводителите, защото чрез нея
те повишават своята конкурентоспособност. Подпомагат се
собственици, арендатори или
наематели на насаждения, които
са регистрирани като лозарски
стопанства. Те трябва да са получили Удостоверение за право на
участие в мярката, издадено от
Изпълнителната агенция по лозата
и виното.
Националната лозаро-винарска
програма ще се прилага като
финансов инструмент в България
до края на 2018 година. Тя се
финансира от Европейския фонд
за гарантиране на земеделието
“ТГ”
(ЕФГЗ).

предприе действия за организиране на Колоездачна обиколка на
национално ниво (за професионални състезатели и за любители),
която да се проведе през месец
юли 2017 г.
Обиколката обхваща маршрут,
свързан със знакови места от
дейността на Апостола: Карлово
– Троян – Ловеч и е включена в
спортния календар на Българския
колоездачен съюз за 2017 г. За
провеждането на обиколката има
специална „Наредба“, от която
става ясно, че сборният пункт е
на 16 юли от 11 ч. пред сградата
на община Карлово. Първият етап
(90 км)е с финал в град Троян още
в първия ден на проявата. На 17
юли стартът в град Троян е в 14
ч., а финалът е в град Ловеч (95
км). Определени са 7 категории за
участие. На 17 и 18 са маршрутите
за любители: от село Кърнаре до
Беклемето – 20 км, и от село Къкрина до Ловеч – 15 км. Контакти:
5500 Ловеч, ул. „Търговска“ 43,
тел. 068/600003, факс: 068/600
166. E-mail: governer@lovech.
government.bg. Web: www.lovech.
“ТГ”
government.bg.
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Екип от СУ "Йордан Йовков" - трети Ученици посетиха
на Екофорум "Сребърна`2017" биологичната база "Калимок"

ченици от СУ "Йордан Йовков" се класираха на трето
място в международния
Екофорум „Сребърна`2017“. Денислав Маринов от 9б клас, Толга
Кантаров, Габриел Георгиев, Георги Горанов и Теодора Маринова
- всички от 11б клас, участваха
със своята разработка "Река Дунав: Моето минало, настояще и
бъдеще. Да съхраним традициите,
чрез възраждане на занаятите".
Техни ръководители са Бисерка
Симеонова и Мария Кирякова,
а техническата помощ е на Веселина Костадинова. Проектът е
осъществен и със съдействието на
Етнографски музей и Архитектурен
комплекс "Рибарска махала".
Целта на екофорума е да засили
интереса на учениците към проблемите на екологията, да съдейства

У

Във него са представени 24
проекта от България и Румъния
в различни възрастови групи.
Председател на журито бе проф.
д-р Светослав Герасимов, който
оглавява и Съюза за защита на
природата.
Заедно с участниците в проведения в рамките на екофорума национален конкурс „Земята наш дом”
за рисунки, приложно изкуство и
литературни творби в проявата се
включиха повече от 400 ученици.
Организатори на международното събитие са Министерството
на образованието и науката, Националният дворец на децата,
за формиране на гражданско по- Фондация „Еврика”, Регионалното
ведение и чувство за отговорност управление на образованието в
за опазване на околната среда и Силистра, РИОСВ в Русе, ОДК“ТГ”
Силистра.
биологичното разнообразие.
Вилиана ПАНАЙОТОВА
ченици и учители от ОУ
"Св. Св. Кирил и Методий",
с.Нова Черна посетиха биологичната база "Калимок" на 3 юни.
Инициативата бе по повод 5 юни
- Световен ден на околната среда.
Те бяха посрещнати от научните
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меренге, самба, ча- ча-ча
и много други накараха
участниците да избягат
от ежедневието, стреса и
напрежението в училище и
на работното място.

На екскурзия до Свещари

а 1 юни началните
учителки при ОУ
"Иван Вазов" в с. Зафирово организираха екскурзия на учениците от I
до IV клас до с. Свещари и
местността "Демир Баба
теке". Секретарката и
библиотекарката на НЧ
"Христо Ботев - 1901 год."
организираха забавни и състезателни игри за децата
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Изморени и удовлетворени от
направената разходка, учениците обещаха да помогнат при
наличието на нови екземпляри
птици като се включат в опръстеняването им.
Осъщественото посещение е по
проекта"Твоят час".

"Различни и единни"

„Зумба - спорт, музика, забавление"
Деца, родители и учители се включиха в своеобразна танцова фитнес програма. Танцови
движения от различни
стилове – латино, салса,

работници гл.ас.Димитър Димитров и д-р Мартин Маринов от
Института по биоразнообразие и
екосистеми. С интерес разгледаха базата и средата на живот на
разнообразни биологични видове.
Сред обитателите любопитство
предизвика птицата червен ангъч.

по случай техния празник
- Международния ден на
детето. Децата с огромно
желание се включиха в игрите. За своето участие
всички получиха награди.
Слънчеви усмивки озариха
детските лица. Пожелаваме им здраве и щастливо
детство.
Марияна ЛАЗАРОВА
Величка ПЕЙЧЕВА

Инициативата бе организирана от ОЦИД – Тутракан, с любезното съдействие на МКБППМН, по
повод 31 май – Световен
ден без тютюнопушене.
естната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Главиница със съдействието на
кмета Неждет Джевдет обяви през
м.април Конкурс за лично творчество на тема „Въздействие на
тютюнопушенето върху здравето”.
В едномесечния срок свои творби
представиха 98 ученици. На 30 май
се проведе тържествена церемония за отчитане на резултатите и
награждаване на победителите
в конкурса. Церемонията бе съпътствана от програма, в която
учениците от ОУ ''Св. Св. Кирил и
Методий'', с. Сокол представиха
''Танцът на Росинка'' и ''Обичам
те, Българийо'', а учениците от
ОУ ''Отец Паисий'', с. Стефан Караджа - буфо ''Училищни неволи''
и ''Модерен танц''
В категория "Рисунка" във възрастовата група от I до V клас
участваха 80 ученика. На първо
място е Берк Бюлент Салим от
3а клас, СУ ”Васил Левски" гр.Главиница, който получи „Българо-английски речник", грамота и
спортна чанта.
Второто място си разделят Едже
Юнал Мюрсел от 1б клас и Дилек
Турхан от 3б клас, СУ ”Васил
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етокласниците от СУ "Йордан Йовков" участваха в
различни занимателни и в
същото време възпитателни игри
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по темата "Различни и единни"
подготвени от своите класни
ръководители Венета Александрова и Елка Стоянова. Идеята

на инициативата е насочена към
стопяване на предразсъдъците
и различията на каквато и да е
основа, а също и създаване на
по-добра и сигурна училищна
среда, уважение и толерантност
между подрастващите.
Проектът се осъществи в партньорство с Местната комисия за
борба с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните.
Разделени на групи на случаен
принцип децата довършваха
поговорки свързани с темата за
приятелството, подреждаха цветни пъзели с думи като ”помогни”,
„моля” „благодаря", рецитираха
стихове, пяха песни за приятелството и доброто.
Тениските, шапките, материалите и подаръците в игрите са
осигурени с любезното съдействие на МКБППМН.
“ТГ”

Наградени са победителите в конкурса
"Въздействие на тютюнопушенето върху здравето"
Левски”, гр.Главиница, които бяха
наградени със слушалки за компютър, грамота и спортна чанта.
Първокласникът Сонер Северинов Анков от ОУ ”Св. Св. Кирил
и Методий”, с.Сокол е трети и за
своя успех бе награден с училищна
раница, грамота и спортна чанта.
Четвъртото място си поделят
Дефне Мусин, 2а и Есра Гюрел
Неждет, 3а клас от СУ ”Васил Левски”, гр.Главиница, за което получиха темперни боички, грамота и
спортна чанта. Всички останали
участници в категорията бяха поощрени с грамота и спортна чанта.
В следващата категория - "Есе
и Презентация", във възрастовата
група от VI до VIII клас, участваха
11 ученици. На първо място е класирано есето на Мерлин Хюсеин
Асан - 8 клас от ОУ ”Отец Паисий ”в
с. Стефан Караджа, като наградата
е флашка 8GB, метална химикалка,
грамота и слушалки за телефон.
Втори тук е Серай Халид Сабри - 8 а
клас, СУ ”Васил Левски" - гр. Главиница, който бе награди „Настолен
часовник, грамота и слушалки за
телефон”.
При презентациите, класирането води Еда Йозджан Шабан от
6б клас, СУ”Васил Левски" - гр.
Главиница, наградена с флашка

8GB, метална химикалка, грамота
и слушалки за телефон. Втора е
Гизем Дженгиз Сабри - 6б клас,
СУ”Васил Левски”- гр. Главиница,
която получи настолен часовник,
грамота и слушалки за телефон.
На трето място е презентацията
на Гизем Нурджан Наджи от ОУ
”Отец Паисий " - с. Стефан Караджа, а наградата - ключодържател,
химикалка, грамота и слушалки
за телефон. Всички останали
участници в категорията получиха
поощрителни награди - Грамота за
достойно представяне и слушалки
за телефон.
В категорията "Презентация" при

най-големите - от IX до XII клас,
участваха 8 ученици от СУ ”Васил
Левски” - гр. Главиница. Първа е
Берна Йозджан Шабан от 10а клас,
която получи говорител, грамота
и слушалки за телефон. На второ
място е Дженгиз Хюсеин от 11а
клас, награден с външна батерия
за телефон, грамота и слушалки
за телефон, а на трето - Дилян
Джемал от 11а клас на когото
връчиха органайзер А6 еко кожа и
калкулатор, грамота и слушалки за
телефон. И в тази категорията останалите участници бяха поощрени
с грамота за достойно представяне
и слушалки за телефон.
“ТГ”
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Завърши походът "По стъпките на За загиналите за
четата на Таньо войвода", тутраканци свободата...
посрещнаха своите представители
Пред паметниците на Христо
Ботев и на загиналите във войните
тутраканци бяха положени венци и
цветя от името на Община Тутракан, Общинския съвет, двете средни училища, Историческия музей,
политически партии и граждани.

въстанието във Втори сливенски
революционен окръг.
Четата на Христо Ботев минава
Дунав същия ден при Козлодуй.
Пътят на четата на Таньо войвода
минава през Делиормана покрай
преобладаващо турски села и
ɴɪɠɟɫɬɜɟɧɚ ɡɚɪɹ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɜɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨɧɚɸɧɢ
ȾɟɧɧɚȻɨɬɟɜɢɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ
ɡɚɫɜɨɛɨɞɚɬɚɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
Ⱦɨɫɬɨɣɧɢɹɬ ɩɨɞɜɢɝ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɩɪɟɞɰɢ ɧɟ ɛɢɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɡɚɛɪɚɜɹ ɚ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɧɢ ɫɥɭɠɢ ɤɚɬɨ ɭɪɨɤ ɡɚ
ɧɚɲɢɬɟɪɟɲɟɧɢɹɢɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɋɜɨɛɨɞɚɬɚɟɫɤɴɩɚɢɛɨɪɛɚɬɚɡɚɧɟɹɧɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɩɢɪɚ
ɧɢɤɨɝɚɁɚɫɴɠɚɥɟɧɢɟɧɢɟɧɟ
ɜɢɧɚɝɢɝɨɨɫɴɡɧɚɜɚɦɟɢɡɚɬɨɜɚ
ɛɨɪɛɚɬɚ ɡɚ ɧɚɲɚɬɚ ɫɜɨɛɨɞɚ
ɩɨɧɹɤɨɝɚɫɟɩɨɫɬɢɝɚɱɪɟɡɛɨɣɧɢɞɟɣɫɬɜɢɹɢɱɨɜɟɲɤɢɡɚɝɭɛɢ
ɋɤɴɩɢɫɴɝɪɚɠɞɚɧɢɛɴɞɟɬɟ

Т

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 2 юни - в Деня на Ботев
и загиналите за свободата и независимостта на
България, тутраканци посрещнаха
участниците в 32-то издание на
Националния поход "По стъпките

Н

на девойките.
В парк "Христо Ботев", те рапортуваха пред кмета на общината д-р
Димитър Стефанов за завършването на похода, а той ги поздрави
за успешното си участие в него и
достойното представяне в прегле-

Припомняме, че от 1985 г. всяка
година от 30 май до 2 юни се организира четиридневният поход по
пътя на славната чета. Негов организатор е КПД "Родно Лудогорие" в
партньорство с общините и музеите в градовете Тутракан, Силистра,
Разград, Исперих и Попово. Той
тръгва от паметника на войводата
в Тутракан и завършва на лобното
му място - на Кербан баир край
поповското село Априлово.
От историята знаем, че на 16
срещу 17 май 1876 г. четата тръгва
от Олтеница, минава Дунава, слиза
на четата на Таньо войвода" - мом- дите на патриотичната и маршова при село Косуй Българ (днес Почетата от Мемориална чета "Таньо песен в Тутракан, Исперих, Разград жарево) и тръгва на юг към Стара
планина с цел да се подпомогне
войвода" и Представителния блок и Попово.

скоро е открита. След нея тръгват
потери. Води три последователни
сражения – при село Спахлар
(дн. Ломци), на хълма „Припека“
при село Аязлар (дн. Светлен) и
последното на 27 май 1876 г. на
„Керчан баир“ при село Араплар
(дн. село Априлово), в което четата
е разбита.
Четниците се разбягват, а Таньо
войвода започва ръкопашен бой с
турците, за да могат другарите му
да се оттеглят в Балкана. След като
убива шестима турци с ятагана си,
войводата пада убит. Главата му е
отрязана и разнасяна из околните
села по пазарите им за сплашване
на местното българско население.

ɡɞɪɚɜɢ ɫɢɥɧɢ ɢ ɭɫɩɟɲɧɢ
ɇɟɤɚɜɫɟɤɢɨɬɧɚɫɝɨɪɞɨɩɪɟɞɫɬɚɜɹɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɧɚɰɢɹɩɪɟɞ
ɫɜɟɬɚ ɞɚɜɚɣɤɢ ɧɚɣɞɨɛɪɨɬɨ
ɨɬ ɫɟɛɟ ɫɢ ɇɟɤɚ ɜ ɦɢɧɭɬɢɬɟ
ɧɚ ɧɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɞɨɫɬɨɣɧɢɬɟ
ɩɨɫɬɴɩɤɢɧɚɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɧɢ
ɞɚɜɚɬɫɢɥɚɞɚɩɪɨɞɴɥɠɢɦɞɚ
ɝɪɚɞɢɦ ɛɴɞɟɳɟɬɨ ɧɚ ɧɚɲɢɹ
ɫɢɥɟɧ ɧɚɪɨɞ  ɫɟ ɤɚɡɜɚ ɜ
Ɉɛɪɴɳɟɧɢɟɬɨ ɧɚ  Ʉɦɟɬɚ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ  ɇɟɠɞɟɬ
Ⱦɠɟɜɞɟɬɩɨɬɨɡɢɩɨɜɨɞ
ȼɤɪɚɹɧɚɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɢɹɪɢɬɭɚɥɛɹɯɚɩɨɞɧɟɫɟɧɢɰɜɟɬɹɢ
ɜɟɧɰɢɜɡɧɚɤɧɚɩɪɢɡɧɚɬɟɥɧɨɫɬ
ɩɪɟɞɝɟɪɨɢɬɟɨɬɞɚɥɢɠɢɜɨɬɚ
ɫɢɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
“ТГ”

Храмов празник честваха в с. Белица
Калина ГРЪНЧАРОВА
ен след Петдесетница Православната църква чества
третото лице на Света
Троица – Светия и Животворящ
Дух. Своят храмов празник тогава
чества и православната църква
"Свети Дух" в тутраканското село

Д

Светейшество патриарх Неофит,
тогава Русенски митрополит.
Изградена е с дарени средства от
местното население и фирми.
На 5 юни т. г., Свети Дух, Негово
Високопреосвещенство Русенски
митрополит Наум посети с. Белица,
където отслужи Света литургия

Тържествена заря

Тонков - архиерейски наместник
за Тутраканска духовна околия,
прот. Михаил Михайлов, прот.
Искрен Казаков, свещеник Йордан
Йорданов - председател на храма,
и дяконите Недялко Димитров,
Орлин Янчев и Росен Георгиев.
В края на литургията митрополит Наум произнесе проповед
Белица. Тя е открита и осветена за храмовия празник на църк- и поздрави християните, като
на 7 октомври 2012 г. от Негово ватав съслужие със ст. ик. Илия пожела Бог да ги укрепва във вя-

рата, дарувайки им мир, духовна
бодрост и благополучие. По-късно,
по традиция, владиката извърши и
водосвет за здраве.
На църковния празник присъстваха председателят на Общински
съвет-Тутракан Данаил Николов,
зам.-кметът Петя Князова-Василева, кметът на Белица Костадин
Манев и служители от общинската
администрация.

Първоюнска палитра в Нова Черна

"Книгите и ние" по проект "Твоят
час", пожела на всички деца незабравим и вълшебен Първи юни,
весело лято и безгрижни игри.
За всички деца имаше награди и
лакомства осигурени от нашето
читалище.

направи децата много развълнувани и щастливи. Гостите се
насладиха на изпълненията на
малките артисти.
Клубът по художествено слово

Радка СТЕФАНОВА
истинска цветна палитра
от весели и забавни игри
се превърна честването
на 1-ви юни - Международния
ден на детето в Нова Черна,

В

организирано от Читалището и
Кметството. Песните, танците,
балоните са само една малка
част от изненадите, които бяха
специално подготвени за малките
щастливци. На пъстро украсената
полянка, приказната фея Яна

Жив е той, жив е! Там на Балкана,
потънал в кърви лежи и пъшка
юнак с дълбока на гърди рана,
юнак във младост и в сила
мъжка.
На 2 юни в с. Зафирово, пред
паметника на загиналите за свободата на България, се проведе
тържествена заря по случай Денят
на Ботев. Гости на събитието бяха
кметът на Зафирово Стефан Денев, Жоржета Стефанова - старши
специалист АФО, Петко Петков
- председател на ЗК "Ген. Атила
Захиров", с. Зафирово, подполковник от резерва Христо Добрев

- председател на Дружеството на
офицерите от резерва в с. Зафирово и енорийски свещеник Йордан
Куцаров.
Тържествено слово изнесе Христо Добрев, а енорийски свещеник
Йордан Куцаров отслужи заупокойна молитва за загиналите във
войните.
Бяха поднесени венци от името
на Кметство Зафирово, НЧ "Христо
Ботев - 1901 год.", самодейците
към читалището, ЗК "Ген. Атила
Зафиров" и Съюза на офицерите
от резерва в с. Зафирово.
Марияна ЛАЗАРОВА
Величка ПЕЙЧЕВА
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 25 от 10 май 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 391
ДНЕВЕН РЕД:
1. Кандидатстване на
Община Тутракан за финансиране с проектно предложение по Програма за
трансгранично сътрудничество Румъния – България
2014 – 2020 г.
Докладва Зам.-Кмет на
Община Тутракан
2. Кандидатстване на
Община Тутракан за финансиране с проектно предложение по Програма за
трансгранично сътрудничество Румъния – България
2014 – 2020 г.
Докладва Зам.-Кмет на
Община Тутракан
3. Изказвания, питания,
становища и предложения
на граждани. Разни.
Гласували: 11 съветници,

За – 11, Въздържали се –
няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 392
На основание чл. 21, ал.1,
т. 23 и ал. 2, чл. 61, ал. 1
и във връзка с чл. 59 от
ЗМСМА, Общински съвет –
Тутракан:
1. Дава съгласие Община
Тутракан да кандидатства
с проектно предложение
„Заедно за безопасността
на район Телеорман – Тутракан – „ЗАЕДНО ЗА” /
Working together for safe
Teleorman – Tutrakan region
– WORK FOR/ по Програма
за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 – 2020 ( Interreg
V – A Romaniа – Bulgaria
Programme), Приоритетна
ос 3 „Безопасен регион”,
Специфична цел 3.1. – „Подобряване на съвместното

управление на риска в трансграничния регион” (Priority
Axis 3. A safe region, Speciﬁc
Objective 3.1. To improve joint
risk management in the cross
– border area).
2. Община Тутракан поема ангажимент да осигури
финансиране – 2 % собствен
принос съгласно изискванията на Програмата.
3. Възлага на Кмета на
Община Тутракан последващите законови действия
по изпълнението на настоящото решение.
Гласували: 11 съветници,
За – 11, Въздържали се –
няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 393
На основание чл. 21, ал.1,
т. 23 и ал. 2, чл. 61, ал. 1
и във връзка с чл. 59 от
ЗМСМА, Общински съвет –
Тутракан:
1. Дава съгласие Община
Тутракан да кандидатства
с проектно предложение
„Съвместно доброволчество за по – безопасен
живот” по Програма за

трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 – 2020 ( Interreg
V – A Romaniq – Bulgaria
Programme), Приоритетна
ос 3 „Безопасен регион”,
Специфична цел 3.1. – „Подобряване на съвместното
управление на риска в трансграничния регион” (Priority
Axis 3. A safe region, Speciﬁc
Objective 3.1. To improve joint
risk management in the cross
– border area).
2. Община Тутракан поема ангажимент да осигури
финансиране – 2 % собствен
принос съгласно изискванията на Програмата.
3. Възлага на Кмета на
Община Тутракан последващите законови действия
по изпълнението на настоящото решение.
Гласували: 11 съветници,
За – 11, Въздържали се –
няма, Против – няма
Председател на ОбСТутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

Статистика - 2016

Състоянието на противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните
П
рез 2016 г. в област
Силистра на отчет в
Детските педагогически стаи (ДПС) са водени
95 малолетни и непълнолетни лица за извършени от
тях противообществени
прояви и престъпления. В
сравнение с 2015 г. броят
им (90) се увеличава с 5.6%.
Основните характеристики на водените на отчет
в ДПС лица са следните:
непълнолетни (на възраст
от 14 до 17 г.) са 91.6%,
а малолетни (8 - 13 г.) са
8.4%; момчетата са 87, или
91.6%; учащи са 83 лица
(87.4%); в неблагоприятна
криминогенна среда живеят
25 деца (26.3%).
Броят на новозаведените
на отчет в ДПС през 2016
г. малолетни и непълнолетни е 29, или 30.5% от
всички водени на отчет
лица като 86.2% от тях са
непълнолетни.
През 2016 г. снети от
отчет в ДПС са 22 малолетни и непълнолетни лица,
или 23.2% от водените
на отчет през годината.
Поради поправяне на поведението са отпаднали
13 лица (59.1%), а поради
навършване на 18-годишна
възраст - 9 лица (40.9%).

Силистра през 2016 г. през
ДПС са преминали 149 малолетни и непълнолетни. От
тях момчетата са 118, или
79.2%, а момичетата - 31
(20.8%). В сравнение с 2015
г. броят на преминалите
през ДПС за извършени противообществени прояви намалява със 17 лица (10.2%).
В структурата на противообществените прояви
по видове в област Силистра най-голям е делът
на преминалите през ДПС
за „бягство от дома (от
вкъщи), от специализирана
институция или от социална услуга от резидентен
тип“ - 29 лица, или 19.5%,
следвани от „прояви на
насилие и агресия“ и „употреба на психоактивни
вещества - по 12 лица, или
по 8.1% и за „повреждане на
обществена и/или частна
собственост“ - 10 лица
(6.7%).

Извършени престъпления

През 2016 г. в област
Силистра броят на малолетните и непълнолетните
лица, извършители на престъпления е 40 и в сравнение
с 2015 г. намалява с 40.3%.
В област Силистра кражбите на имущество са найразпространените пресПротивообществени
тъпления, извършвани от
прояви
лицата на възраст 8 - 17
За извършени противооб- години. Извършители на
ществени прояви в област кражби са 24 лица, или
60.0% от всички лица, во-

Пчеларите подават заявления за
плащане на изпълнени договори
т 5 юни до 15 август 2017
г. пчеларите, изпълнили
договорите си от Националната програма по пчеларство
(НПП) 2017-2019 г., могат да
подават заявления за плащане.
Документи по мерки А, Б, В,
Г и Д се подават в областните
дирекции на Държавен фонд
„Земеделие“.
Кандидатите могат да заявят
плащане за всяка една дейност
от Програмата, която са се
ангажирали да изпълнят. За да
получат финансиране те трябва
да имат валидна регистрация
като земеделски стопани и да
са подали актуална информа-
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ция за регистъра на пчелините
на БАБХ.
Фонд „Земеделие“ превежда
субсидиите след приключване на
задължителните административни проверки, на които подлежат
внесените от пчеларите документи. Извършва се и проверка
на място, която да установи,
че дейностите по договора са
изпълнени коректно. Припомняме, че земеделските стопани
трябва да извършат одобрените
им разходи по Програмата в периода от 1 август на предходната
финансова година до 31 юли на
финансовата година, за която са
кандидатствали.
“
ТГ”

дени на отчет в ДПС за
извършени престъпления.
Най-висок е делът на извършители на кражби от
домовете - 54.2% (13 лица).

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления
През 2016 г. в област
Силистра пострадали от
престъпления са 9 деца, от
които 3 лица, (или 33.3%)
от кражба на имущество
и 2 (22.2%) от нанесени
телесни повреди.

Дейност на Местните
комисии за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните лица
През 2016 г. в област
Силистра МКБППМН са образували 113 възпитателни
дела, от които 69 (61.1%)
са по предложение на органите на прокуратурата.
Броят на решените дела
през годината е 108, като
в срок до един месец са
решени 50 дела, или 44.2%
от образуваните.
През 2016 г. в област
Силистра Местните комисии са наложили 130
възпитателни мерки в
съответствие с чл. 13,
ал. 1 от Закона за борба
с противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните на 107

лица на възраст от 8 до 17
години за извършените от
тях 109 общественоопасни
деяния.
Най-често налаганите
възпитателни мерки са:
„предупреждение“ - в 75
случая (57.7%); „поставяне
под възпитателен надзор
на обществен възпитател"
- 16 случая (12.3%);
Основните характеристики на малолетните и
непълнолетните с наложени възпитателни мерки са
следните: Малолетните са
18 лица (16.8%), а непълнолетни - 89 (83.2%); Момчетата са 96 (89.7%), а момичетата 11 (10.3%); Повече
от половината (64.5%) от
децата, на които са наложени възпитателни мерки,
са с основно образование
(69 лица).
През 2016 г. обществените възпитатели в
област Силистра са работили с 259 малолетни и
непълнолетни, а 131 лица
са преминали през консултативните кабинети.
Организирани са били 24
кампании за превантивна
дейност (превенция на
противообществени прояви, наркомании, насилие,
СПИН и други), в които са
обхванати 8 915 лица. През
2016 г. е осъществявана
превантивна възпитателна дейност с 52 деца, живеещи в криминогенна и/
или конфликтна среда.

Изплатени средства за борба с
вредителите по трайните насаждения
ДФ „Земеделие“ преведе 1 776
800 лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на
земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната
програма за контрол на вредителите
по трайните насаждения през зимния
период на 2017 година. Субсидии
получиха 1 779 производители, които
отглеждат трайни насаждения, ягоди
и малини. Изплащането на помощта
продължава. До края на следващата
седмица още близо 1000 овощари
ще получат подпомагане, след като
им бъдат направени задължителните
административни проверки.
Финансовата помощ е до 270 лева
на хектар с ДДС. Тя покрива направените разходи за зимните пръскания,

които се прилагат в периода след
преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. Средствата
се изплащат само за препарати, закупени от лицензиран представител
или фирма. Другото изискване е те
да са включени в публичния регистър
на БАБХ за разрешените за употреба
продукти за растителна защита.
За тази година по схемата са
заделени общо 4 млн. лева. Неусвоеният през пролетта ресурс ще
бъде разпределен за есенния етап
от прилагане на помощта. Схемата
има за цел да ограничи максимално
загубите на земеделските стопани от
разпространението на вредители по
овощните насаждения, по ягодите и
“ТГ”
малините.
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ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɦɟɫɬɧɨɬɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɱɥ
ɚɥɬɢɬɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɜɨɞɢɬɟɢɉɆɋʋɨɬ
ɝɇɚɪɟɞɛɚɬɚɡɚɜɨɞɧɨɫɩɚɫɢɬɟɥɧɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɨɛɟɡɨɩɚɫɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɜɨɞɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹɬɚ ɩɨ ɜɨɞɧɨ
ɫɩɚɫɹɜɚɧɟɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚɧɚɯɨɪɚɬɚɢɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟɬɨɧɚɜɨɞɧɢɢɧɰɢɞɟɧɬɢ

НАРЕЖДАМ:
ɁɚɛɪɚɧɹɜɚɦɤɴɩɚɧɟɬɨɢɩɥɭɜɚɧɟɬɨɜɪȾɭɧɚɜɢɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɜɨɞɧɢɩɥɨɳɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
 Ʉɦɟɬɫɬɜɚɬɚ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚɟɦɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɜɨɞɧɢ
ɩɥɨɳɢɜɨɛɳɢɧɚɬɚɞɚɨɫɢɝɭɪɹɬɱɪɟɡɡɚɛɪɚɧɢɬɟɥɧɢɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɧɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɡɧɚɰɢɨɛɟɡɨɩɚɫɹɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɜɫɢɱɤɢ ɨɬɤɪɢɬɢ ɤɚɧɚɥɢ ɹɡɨɜɢɪɢ ɢ ɦɢɤɪɨɹɡɨɜɢɪɢ ɤɚɤɬɨ ɢ
ɛɪɟɝɨɜɚɬɚɢɜɢɰɚɧɚɪȾɭɧɚɜ
ɈɬɝɄɦɟɬɨɜɟɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɪɢ
ɋɪɨɤɉɨɫɬɨɹɧɟɧ
ɉɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟɡɧɚɰɢɞɚɫɚɧɚɪɚɡɫɬɨɹɧɢɟɧɟɩɨɝɨɥɹɦɨ
ɨɬɦɩɨɩɪɨɬɟɠɟɧɢɟɬɨɧɚɜɨɞɧɢɹɨɛɟɤɬɞɚɛɴɞɚɬɩɨɫɬɚɜɟɧɢɩɨɩɴɬɟɤɢɬɟɩɨɤɨɢɬɨɯɨɪɚɬɚɫɟɞɜɢɠɚɬɇɚɬɚɛɟɥɢɬɟ
ɢ ɡɧɚɰɢɬɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɠɞɚɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɬɟ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚ ɡɚɛɪɚɧɚ
ɧɚ ɤɴɩɚɧɟɬɨ ɢ ɩɥɭɜɚɧɟɬɨ ɝɨɥɹɦɚ ɞɴɥɛɨɱɢɧɚ ɞɴɧɧɚ ɹɦɚ
ɪɢɛɚɪɫɤɢ ɦɪɟɠɢ ɬɢɧɟɫɬɨ ɞɴɧɨ ɜɨɞɨɜɴɪɬɟɠɢ ɡɚɦɴɪɫɟɧɚ
ɜɨɞɚɢɞɪɍɧɢɳɨɠɟɧɢɬɟɢɥɢɩɨɜɪɟɞɟɧɢɬɚɛɟɥɢɧɟɡɚɛɚɜɧɨ
ɞɚɫɟɩɨɞɦɟɧɹɬ
ɈɬɝɄɦɟɬɨɜɟɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɪɢ
ɋɪɨɤɉɨɫɬɨɹɧɟɧ
 Ⱦɚ ɫɟ ɜɡɟɦɚɬ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɨɛɟɡɨɩɚɫɹɜɚɧɟ ɱɪɟɡ ɦɪɟɠɢ
ɤɚɩɚɰɢɢɩɚɪɚɩɟɬɢɨɬɤɪɢɬɢɤɚɧɚɥɢɢɡɤɨɩɧɢɹɦɢɤɥɚɞɟɧɰɢ
ɢɞɪɜɨɞɧɢɩɥɨɳɢɡɚɩɴɥɧɟɧɢɫɜɨɞɚɱɢɹɬɨɞɴɥɛɨɱɢɧɚɟ
ɩɨɝɨɥɹɦɚɨɬɫɦ
ɈɬɝɄɦɟɬɨɜɟɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɪɢ
ɋɪɨɤɉɨɫɬɨɹɧɟɧ
 Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɴɬ ɧɚ ɊȾ ÄȽɉ´ ± ɝɪ Ɋɭɫɟ ɞɚ ɪɚɡɩɨɪɟɞɢ ɩɚɬɪɭɥɢɪɚɳɢɬɟ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɜ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɤɟɣɨɜɚɬɚ ɫɬɟɧɚ ɞɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɬɫɩɚɡɜɚɧɟɬɨɧɚɡɚɛɪɚɧɢɬɟɥɧɢɬɟɡɧɚɰɢɩɨɧɟɹ
ɈɬɝȾɢɪɟɤɬɨɪɧɚɊȾÄȽɉɝɪɊɭɫɟ
ɋɪɨɤɉɨɫɬɨɹɧɟɧ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɡɚɩɨɜɟɞ ɞɚ ɫɟ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɡɧɚɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɜɫɢɱɤɢɤɦɟɬɨɜɟɢɤɦɟɬɫɤɢɧɚɦɟɫɬɧɢɰɢɩɨɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɢɧɚɟɦɚɬɟɥɢɧɚɜɨɞɧɢɩɥɨɳɢɡɚɫɜɟɞɟɧɢɟɢ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
Ʉɨɧɬɪɨɥɴɬɩɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚɡɚɩɨɜɟɞɜɴɡɥɚɝɚɦ ɧɚ Ɂɚɦɟɫɬɧɢɤɤɦɟɬɚ ɩɨ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɩɚɡɜɚɧɟ
ɧɚ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɢ ɫɬɨɩɚɧɫɤɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Нови книги

Всеобща история на безчестието
здателство „Колибри” ни предлага нова
среща с корифея на
философските измислици
Хорхе Луис Борхес.
„Всеобща история на безчестието“ (превод: Маня
Костова; стр. 152, цена: 16
лв.) поставя началото на
ново литературно направление – магическия реализъм, – според критика Анхел
Флорес, който пръв въвежда
този термин. Така големият
аржентински писател Хорхе
Луис Борхес проправя пътя
към стремителния възход
на латиноамериканската
литература през втората
половина на ХХ век. Сборникът обхваща преразказани истории за действителни злодеи, бандити и
престъпления, почерпани
от документални разкази,
които Борхес е превърнал
в литературни с много художествено въображение,
талант и великолепен стил.
Самият той споделя, че се е
„позабавлявал с подправяне
и преиначаване на чужди
истории“, сътворявайки
един-единствен собствен
разказ.
Хорхе Луис Борхес е аржентински писател, есеист, поет и преводач, смятан за един от най-изтък-
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натите творци на XX век и
родоначалник на магическия
реализъм в латиноамериканската литература. Неговите сборници с разкази и
есета ловко съчетават поезия и философия, въвеждат
читателя в неразгадаеми
лабиринти, въображаеми
енциклопедии, онтологични
детективски истории и
научни коментари, преобръщат всички представи
за възможностите на прозата. „Аз съм обречен да си
остана Борхес, а не аз (ако
изобщо съм някой), но себе
си откривам по-малко в
неговите книги, отколкото
в много други или в нестихващите звуци на някоя
китара”, признава един от
най-великите писатели на
всички времена.

СМЯХ

Скандал между пияни кифли в
дискотека: - Виж са, ма - на крава
приличаш!
- Пък ти и на крава не приличаш!
- Кой? Аз ли не приличам?!
Мъж се прибира от нощна смяна. Звъни на вратата, но не му отварят. Изнервен от разни подозрения
се засилва и разбива вратата. От
спалнята излиза жена му по халат
и казва възмутено:
- Какво направи бе, идиот? Разби вратата! Добре, че случайно има
тук един дърводелец...
Подслушано в кафето: - Може
да е умен, пък да не го показва?
- А може да е тъп и да не го
крие…
На мой приятел му звъни телефона в хола, а той в банята. Крещя:
- Телефонааааа!
Той крещи: - Дигааааай!
Гледам на дисплея - COBRATA.
Дигам аз и предпазливо казвам: Добър ден... господин Пулев!
Отсреща жена му почва да крещи: - К`ъв Пулев бе пиянде долно,
къде е оня дебил мъжа ми?
Стреснах се и изтървах телефона в ракията...
Една блондинка пътувала в
автобус и прозорецът до нея бил

отворен. Мъжът, който седял набЛюбовникът: - Става.
Това е в пъти повече, отколкото
лизо, й казал: - Бихте ли затворили
След няколко дни бащата казва струват тези неща. Сега ще те завепрозореца, навън е студено.
на детето: - Вземай бухалката и да в църквата и ще се изповядаш.
Тя го погледнала и нищо не ръкавицата, излизаме да поиграем. Отиват на църква, бащата води
отговорила. След известно време
Детето: - Не мога, продадох ги. детето в изповедалнята и затваря
мъжът казал отново: - Бихте ли
Бащата: - За колко ги продаде? вратата.
затворили прозореца, навън вече
Детето: - За 1,000 $.
Детето: - Тук е тъмно.
е много студено.
Бащата: - Ужасно е да продаваш
Свещеникът: - Аааааа, не започБлондинката пак го погледнала толкова скъпо на своите приятели. вай отново...
и пак нищо не казала. Мъжът се
ядосал, станал и затворил проПРОДАВАМ
зореца. Тогава блондинката го
попитала: - И какво сега? Навън
Водна помпа, внос от Германия.
стана ли по-топло?
Eдна жена има любовник, който
я посещава у тях, когато мъжът й е
на работа. Един ден 9-годишният й
син се скрива в гардероба по време
на нейните лудории. Неочаквано
мъжът й се връща от работа и тя
скрива любовника в гардероба.
Детето: - Тук е тъмно...
Любовникът: - Да, така е.
Детето: - Имам бейзболна бухалка.
Любовникът: - Много хубаво.
Детето: - Ще я купиш ли?"
Любовникът: "Не, благодаря.
Детето: - Отвън е баща ми.
Любовникът: - Добре, колко
искаш?
Детето: - 250 $.
Скоро това се повтаря - детето
и любовникът отново са заедно в
гардероба.
Детето: - Тук е тъмно...
Любовникът: - Да, така е.
Детето: - Имам ръкавица за
бейзбол.
Любовникът си спомня миналия
път и пита: - Колко искаш?
Детето: - 750 $.

Цена по споразумение.
За справки на тел.: 0895 791 284

ТГ

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
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

- Как порасна.... Помня, как на
десет месеца проходи, как драскаше с моливи по тапетите...
- Чичко, кой сте Вие?
- Отдавна чета майка ти във
Фейсбук!

7
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Старт на "Off Road Нова Черна"!
от стр. 1 стартират от Нова Черна през 76-километрово
трасе с финал в Кубрат, а
третият ден стартът ще
бъде даден в местността
"Калимок", където е подготвено трудно за състезателите и любопитно за
публиката 36-километрово
трасе, с финал в Нова Черна. Или както казва Чавдар
Владимиров: "Вода и кал в
изобилие".
Победителите ще получат заслужени трофеи в
края на състезанието - на
11 юни (неделя) от 15:30 ч.
на поляната до стадиона в
Нова Черна.

TROPHY CHALLENGE" - 2017
и втори кръг от надпреварата за АТВ.
Според програмата на
състезанието, днес в щаба
ще бъде извършен административен преглед, последван от технически преглед
и брифинг на съдиите и
състезателите.
През първия ден стартът
ще е от "Боровата гора"
край Тутракан, състезателните коли ще преминат
по 55-километрово трасе,
а финалът е преди "Къмпинга".
Вторият ден колите ще

Тодор ТОДОРОВ, треньор на ФК "Трансмариска":

Основната задача е промяна в манталитета,
защото Тутракан е град с футболни традиции
от стр. 1 имахме единствено с Калоян Чимидялков, който имаше контузии
от предишни години.
Въпреки, че завършихме на
седмо място в областното първенство, мисля, че представянето ни
беше на ниво. За пример ще дам
последният мач с ФК "Левски"
(Главиница), който завърши 5:1,
домакинствахме го. Може би,
малко хора го забелязват, но
аз виждам, че има израстване
у момчетата, най-вече в игрови
план. Ако продължим така да
работим, мисля, че до две години
отборът ще бъде на едно много
добро ниво. Основната ми задача
при работата с тях е промяна
на манталитета - да се изгради
професионално отношение към
играта и самочувствието, че сме
от град с футболни традиции.
Когато се явим в някой град да
играем поредната среща, всички
стават и ни гледат, защото ние
сме като "Левски" или ЦСКА в

- с един много добър първи сезон,
класирахме се на четвърто място
в есенния полусезон на Западната
група, децата също. За съжаление,
през втория сезон, по обективни
причини, осем основни състезатели напуснаха отбора. Това беше
причината за срива на отбора.
Изпитахме трудности, дори в един
от мачовете не успяхме да се явим
заради недостиг на състезатели мачът със "Спортист" (Кайнарджа)
беше това. Последните мачове
изкарахме с 11 състезатели плюс
една резерва. Хубавото бе, че в
три мача вкарвахме в игра и 14-годишни юноши за обиграване. Но,
за да бъде отборът на традиционно добро ниво, трябва да има една
група от 18 състезатели.
Радващо е, че за една година,
откакто съм тук, няма нито един
контузен състезател от тренировка или мач, което е знак за
качествена подготовка. Проблем

групата! Тогава и футболистите
на "Трансмариска" се раздават и
играят професионално. Затова
казвам, че манталитетът трябва да
се промени - да имаме самочувствие на победители и манталитет
на професионално отношение.
- А детско-юношеската школа
как се развива?
- Подготвителната група е от 20
деца и още 15 в юношеска възраст. В подготвителната група има
много талантливи деца. Те имат
и голямо желание за работа. С
ръководството на ФК "Лудогорец"
съм договорил от 6 до 8 деца да
отидат на петдневен лагер при тях,
на техни разноски, т.е "Лудогорец"
ги приема. Там ще водят тренировъчен процес.
С тях гостувахме на "Дунав"
(Русе), на много добро ниво мина
срещата, после те гостуваха при
нас в Тутракан. Там, при тези деца,
е бъдещето на футбола!
Малко по-късно започнахме

Отборът на ФК "Левски-96" (Главиница), юноши младша възраст, е първенецът в
шампионата на Западната областна футболна група.
На финала на областното първенство на 3 юни, юношите на Главиница се класираха
на 2-ро място след загуба от отбора на ФК „Победа - 2009” (Вокил).

с юношите, но мисля, че и там
нещата ще дойдат на мястото си.
Получихме поздравление от ОС
на БФС-Силистра, за най-голям
прогрес при децата, защото в
предходни години отборът е бил
на последно място.
- Кога започвате тренировки за
новия футболен сезон?
- На 10 август започваме тренировките. Дано да се върнат част от
момчетата, които напуснаха. Имам
уверението, че трима ще се върнат
и ще работим в посока привличане
на още 2-3 момчета.
- Докъде стигна подготовката
за отбелязване на 90-годишния
юбилей на тутраканския футбол?
- Голямо събитие е това! То е
голямата цел и задача. Предстоят срещи с кмета д-р Стефанов
и неговия заместник Маринов.
Намерихме доста архивни документи, честванията ще бъдат през
м.септември. Ще ги съчетаем и с
празника на града.

урът на шампионската купа за шестата титла
на "Лудогорец"премина на 3 юни и през Тутракан.
Привържениците му имаха уникалната възможност
да се снимат с ценния трофей и да си закупят фен
артикули на "Лудогорец".

Т

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

Това са учениците от Випуск`1962 г.! Те празнуваха юбилейните 55 години от
завършване на тутраканската гимназия "Йордан Йовков".
В техните спомени изплуваха класните им ръководители - Петров на 11а клас
и Касърова - на 11б клас. Директор на училището тогава е бил Коста Бъчваров.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

7 юни - Шукрия КОШУДЖУ, Ст.спец. "АФО", Кметство
12 юни - Николай ГАЙДАРДЖИЕВ, ТФ "Дунавска млаЗарица, община Главиница
дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
9 юни - Диана ГОГОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ
12 юни - Йордан ДИМИТРОВ, Охрана, Община Тутракан
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
13 юни - Петьо СТОЙЧЕВ, Ст. счетоводител, Община
10 юни - Невин ИСМАИЛОВА, Ст.спец "АФО", Кметство Тутракан; ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
Звенимир, община Главиница
14 юни - Диана СПИРИДОНОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ
12 юни - Чавдар ВЛАДИМИРОВ, Общински съветник "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
от ГЕРБ, ОбС-Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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