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Грейва Коледната елха!
"В светлините на елхата" се нарича празничният концерт, който ще
предшества запалването
на светлините на коледното дърво в Тутракан.

Младите изпълнители от
Вокална група "Слънчева
усмивка" и вълшебни приказни герои ще подготвят присъстващите за
предстоящите коледни

празници.
Традиционното събитие
ще се проведе на 5 декември от 17:30 ч. в парк
"Христо Ботев", а негови
организатори - Община

Тутракан и Общински
център за извънучилищни
дейности канят всички
граждани и техните гости на празничната среща.
“ТГ”

Нехат КАНТАРОВ, Председател на Общински съвет-Тутракан:

За добри резултати - добра съвместна
работа на Общинския съвет и Общината
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Г-н Кантаров, Вие сте
общински съветник от
1996 г. Какви са Вашите
впечатления за работата
на Общински съвет - Тутракан в този 23-годишен
период?
- Общинският съвет на
Тутракан работи при различни правителства, при
различни условия, различни
конфигурации е имало. Имаше много перипетии преди,
особено по времето на
управлението на СДС, когато кмет беше Красимир
Петров. Имаше сваляне на
председател на Общинския
съвет. Единият свикваше
заседания, другият - също.

Ходихме по съдилищата.
Но с времето, откакто
сме в Европейския съюз,
Общинският съвет работи по-спокойно. Защото,
както винаги съм казвал,
изборите са едно състезание, една борба, а след
това идва време за работа.
И ние, като общински съветници, или поне тези от
Движението за права и свободи, винаги сме гледали да
не пречим на Общинската
администрация да си върши
работата и винаги сме готови да помогнем по отношение на това докладните
да минават и нещата да се
случват, да отиват в министерствата и да идват
на стр. 2

Нов кувьоз за Родилно отделение - Ученици от СУ „Христо Ботев“-Тутракан
дар от кампанията "Капачки за бъдеще" посетиха Европейския парламент в
Страсбург и участваха в Деня на Евроскола

на стр. 5

на стр. 4
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Нехат КАНТАРОВ, Председател на Общински съвет-Тутракан:

НОВИНИ
ТАЗИ ВЕЧЕР В ТУТРАКАН - 110 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ
110-годишнината от рождението на Никола Вапцаров ще отбележат на 5 декември в Тутракан,
съобщиха от Народно читалище „Никола Вапцаров
- 1873“ в града.
Ще бъдат представени стихотворения на Вапцаров и песни по негови стихове. Обявен е и конкурс
за видеоклип, вдъхновен от стих на Вапцаров. Ще
бъде направена и презентация на Клуба на местните
литературни творци към читалището.
Събитието е с начален час 17:00 в залата на Обредния дом.
КЛУБ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ
Община Тутракан и Общински център за извънучилищни дейности организират Клуб по спортен риболов
за деца от 10 до 14 години.
Записването ще се осъществи на 11 декември от
15:30 часа в ОЦИД.
ПРИЕТА Е ПРОГРАМА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПРЕЗ 2021
Кабинетът одобри Програма за преброяване на
населението и жилищния фонд през 2021 г., която
представя целите, задачите, периода, принципите и
етапите на провеждане на Преброяването през 2021
година (Преброяване 2021).
Това е най-мащабното статистическо изследване и
се провежда на всеки десет години като предоставя
информация за броя и структурата на населението по
пол, възраст, образование, икономическа активност,
професия и други демографски, социално-икономически
и етнокултурни признаци. В документа са описани методите и темите, по които ще се събира информация
за населението и жилищния фонд, както и органите
на преброяването и взаимодействието между тях.
Данните, събрани по време на преброяването, ще
бъдат използвани както от централната и местната власт, така и от бизнеса, научната общност и
неправителствения сектор.
КРИМИНАЛЕ
25-годишен е пострадал, след като катастрофирал с автомобила си „Форд“ по пътя между селата
Любен и Добротица. Произшествието е станало на
30 ноември около 00:30 часа. Според първоначалните
данни поради движение с несъобразена скорост водачът изгубил контрол над управлението и се ударил в
крайпътно дърво, причинявайки си фрактура на шест
ребра, комоцио и контузия на бял дроб. Настанен е
в болница.
По случая е образувано досъдебно производство.

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30, 19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя - 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости" до с. Бреница 6:30, 10:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
За Русе - 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30,
12:30,13:40, 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 11:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577

За добри резултати - добра съвместна
работа на Общинския съвет и Общината
от стр. 1 в нашата община, защото
и бизнесът се затруднява.
пари за общината. Мисля, Ще споделя един пример.
че и сега нашата група ще Тук санират едни блокоработи в тази ползотвор- ве и търсиха заварчик. И
на насока. Естествено, ще няма кой. В Тутракан има
видим и при гласуването трима заварчици, които
на бюджета парите да бъ- са заети "до ушите" с
дат правилно разпределени работа. Така че Общинпо ведомства и по учреж- ският съвет, общинската
денията в община Тут- администрация и бизнесът
ракан. В моята програма трябва да седнем заедно
е набелязано намаляване и да направим една дискуна таксите на децата в сия как може да създадем
детските градини. Щеше професионални паралелки.
да бъде популистко, ако Тогава в гимназиите ще
бях казал да ги премахнем. има и повече ученици,
Но единствено в Тутра- защото, например, онези,
кан таксите за детските които завършват 8-и клас
градини са високи, докато и не продължават до 12-и
в съседните общини са клас, може да имат желапо-ниски. Затова, за да ние да изкарат, примерно,
има по-голяма посещае- курс за трактористи или
мост от деца, ще искаме за нещо друго. Шивачи
таксата да се намали. Ще се търсят много сега, а
разговаряме за това с об- ние нямаме подготвени
щинската администрация млади кадри. Като отида
таксата да бъде намалена в София ще разговарям по
с поне 20%, а в бъдеще да този въпрос. Като отида
бъде намалена и с още. в съседните общини също
Защото в момента има ще разговарям, защото
родители, които са без- знам, че в училището в
работни и като няма как Главиница има такава пада плащат, решават, че е ралелка - за трактористи,
по-добре детето да бъде а стажът/кормуването го
вкъщи. Детските градини правят в БКС, където има
имат голям недобор, което трактори. Младите, като
води до това Общината да няма какво да правят тук,
търси начини да плаща, или заминават в чужбина. Попък да се налагат санкции добре е, вместо да отина родители... А и законът ва да работи като общ
казва, че семействата, работник в чужбина, да
чиито деца не посещават има професия, която да упдетските градини, няма ражнява тук, като работи
да получават социални като тракторист, защото
помощи.
бизнесът плаща немалко
- Но сега се говори за пари точно на тях.
една промяна в Закона
- А такса "Смет"?
за предучилищното и
- Разговарях и с кмета.
училищното образование При нас такса "Смет" е ви- че ще има задължител- сока, докато в другите обно обучение на децата щини е по-ниска. Кметът
в детските градини от ми каза, че проблемът
4-годишна възраст.
произтича не от това, че
- Да. И това ще влезе при нас се събира твърде
в сила. Предполагам, че много смет, а от това, че
там вече може би няма таксите за депонирането
да има такси, защото й в депо "Русе" са много
се говори за премахване високи. Затова предложих
на таксите за децата на кмета да разговаряме
в детските градини на със съседните общини
национално ниво. И това - Ситово, Главиница, Иссигурно ще бъде въведено перих, Кубрат и ако има
заедно с въвеждането на възможност, да направим
задължителното обучение депо някъде по-близо, в
за 4-годишните деца. Сега нашия район. Да се кандидецата в предучилищните датства с проект и да се
групи не плащат такси. направи депо. Ако и тази
Но, като цяло, трябва да година увеличим таксата,
потърсим начин да нама- тя ще надхвърли 1 000 000
лим таксите за приемане лв., а това са много пари
на децата в детските за нашата община. Мисля,
градини. А училищата... че в момента план-сметАз и предизборно казах, че ката е около 900 000 лв.
ние трябва да преструк- Ако се икономисат тези
турираме двете гимназии. пари, ще останат повече
Ще наблягам на това да пари за поддържането на
се направят специализи- чистотата в града и в
рани профили за занаяти. селата. Много е важно
Трябва да направим това да има пари за чистота.

Разговаряли сме с кмета
при разглеждането на бюджета да видим можем ли
да закупим повече техника, като например, малко
камионче за извозване на
тези храсти, които ще се
косят, за да може да се
изхвърлят.
- Тоест, трябва да се
разработи БКС?
- Да. Трябва да има повече машинки за косене, за
да не се повтаря миналогодишното състояние на
града. Говорих и с шефа
на БКС. Може би, ще се
започне от по-рано - поне
тротоарите да се пръскат с нещо, за да може
да бъдат предварително
унищожени плевелите.
- А сега, като гледате
този Общински съвет,
как ви се струва той?
- Ами, много шарен е, но
иначе съветниците, които са избрани, са добри.
Има съветници от почти
всяка сфера, различни специалисти и вярвам, че те
ще вземат отношение в
комисиите, но аз не обичам да се вземат популистки решения. Ако е за
нещо реално - добре. Но не
да се оплюваме, защото
оплюването мина заедно
с изборите. Кой когото и
каквото е оплюл - оплюл
е. Това време мина и вече
трябва да се работи, да
се дават интересни насоки за развитието на нашата община. Защото много
е удобно всеки да казва:
"Ама те така направиха, а
пък трябваше да направят
иначе." За мен всички, които са в Общинския съвет,
са някаква политическа
сила. Част от тях са
представени в Народното
събрание, а има и такива,
които са представени в
правителството. Нека
всички заедно да тичаме
и да намерим по някакъв
начин средства, които
да донесем на общината
и в нея да се направят
хубави неща. Защото,
сега например, ние ще
имаме Централен съвет
и аз ще натискам за ферибота и за пристанищния
комплекс. Аз искам тези
неща да станат, защото ние продължаваме да
живеем тук, и бизнесът
също, и нека да има полза от това, което сме
говорили, а не да излезе,
че сме правили само голи
обещания. Също така,
ще поддържам връзка с
нашата евродепутатка
Атидже Алиева-Вели, която беше зам.-директор на
Фонд "Земеделие". Тя е в

час с проектите, с новия
програмен период, който
ще дойде. Ще внимаваме
кога се отварят мерките
и къде какво можем да
предприемем. Ще търсим
консултации с представители на други общини,
за да намерим някакъв
начин да правим проекти.
Тези работи трябва да ги
направим, защото докато
Европейският съюз дава
- ние трябва да вземаме.
Ако ние не вземем - ще
вземат други.
Веднага след изборите
се обадиха за ПМС-та.
Например, 150 000 лв. ще
има за с. Цар Самуил, също
150 000 лв. ще има за с.
Търновци, 250 000 лв. ще
има за Тутракан - за асфалтирането на улиците
"Крепостта" и "Хемус".
Дали сме заявката и ще
ги имаме парите. Така
че, всяка политическа
сила трябва да направи
по нещо... Защото ние в
нашата община чакаме,
мислейки си: "Кметът
трябва да направи едикакво си, защото станал
кмет." Примерно, и аз да
бях станал кмет, щях да
търся съдействие от други институции, от други
колеги.
Общинският съвет е
много важен фактор, за да
бъде разпределен правилно
бюджетът на общината
и за да може да се комуникира правилно с правителството. Това е много
важно, защото за децентрализация на общините
се говори много отдавна,
обаче я няма - всичко идва
отгоре и оттам се разпределя.
Трябва да търсим и начини да помогнем на спорта
и особено - на спортните
бази. Защото ние нямаме
бази. Тоест - бази има, но
не работят. Ще проверя,
ако в Сдружение "Толерантност" има проект като
този, по който се направи
спортна зала в Кубрат, на
същата стойност... За да
може да има къде да тренират спортистите. Ако
има такава спортна зала,
ще има и доста видове
спорт. Не всичко е футбол.
Там може да се направят
игрища за волейбол, баскетбол, хандбал, за борба.
Навремето хандбалът беше
най-силният спорт в община Тутракан. Имаше много
призови места. И трябва в
рамките на четири години
полека-полека всичко това
да може да го направим,
за да може градът ни да
стане европейски.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 2 декември 2019 г.
1 касиер, основно образование, двусменен режим на ЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в
работа
едно направление:
1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП
- За обучение по време на работа
1 лекар, висше образование - специалност „Медицина"
1 барман, няма изисквания
Работни места за младежи до 29 години, разкрити
***За всички работни места трудовите договори
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- договорът е безсрочен.
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МРРБ отпуска 18.7 млн. лв. за енергийна
ефективност в 28 малки общини,
Тутракан е сред тях
Н
ови 18 687 123,16
лева се отпускат от
Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството чрез
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
г. за повишаване на енергийната ефективност в
многофамилни жилищни и
административни сгради
в 28-те малки общини в
страната. Размерът на
средствата по процедурата може да бъде увеличен
след одобрение на промени
в програмата от Европейската комисия в съответствие с решението на
Комитета за наблюдение
за пренасочване на други
25 млн. лв. за прилагането
на такива мерки.
За финансиране могат да

кандидатстват общините:
Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево,
Девин, Елхово, Златоград,
Ивайловград, Крумовград,
Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нов пазар, Нова Загора,
Поморие, Попово, Пещера,
Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков,
Севлиево, Троян, Тутракан
и Червен бряг.
Процедурата е насочена към продължаване и
надграждане на инвестициите за повишаване на
енергийната ефективност
в обществени и жилищни
сгради. Всеки кандидат
по нея може да подаде до
три проектни предложения. Няма ограничение в
броя и вида на обектите

на интервенция в едно
предложение. Проектите
може да включват както
многофамилни жилищни
сгради, така и публични.
Допустими са сгради на
държавната и общинската
администрация, както и
общински от образователната, културната и социалната инфраструктура.
Предимство се дава на
жилищните блокове, като
по програмата вече могат
да кандидатстват и такива с над 35 самостоятелни
обекта в тях.
Очаква се в резултат от
изпълнението на проектите да се подобрят енергийните и експлоатационните характеристики на
одобрените за финансиране
здания, което ще позволи

устойчивото им управление
и поддръжка и намаляване
на крайното потребление
на енергия. Спестените в
следствие на приложените
мерки вредни емисии ще
доведат до подобряване на
средата в малките градове.
Срокът за кандидатстване е 27.03.2020 г. Минималният размер на заявената
безвъзмездна финансова
помощ по всеки проект е
200 000 лева, а максималният не може да надхвърля
1 500 000 лева.
Насоките за кандидатстване и необходимите
документи могат да бъдат намерени на интернет
страницата на МРРБ и на
сайта на оперативната
програма.

Редовно заседание на Общински съвет-Тутракан

едовно заседание проведе на 28 ноември
Общински съвет-Тутракан. То започна с едноми-
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нутно мълчание в памет на
актьора Стефан Данаилов.
С приети решения общинските съветници направиха

избор на членове за актуализиране съставите на
три комисии - Комисията по
етика към Общински съвет,

на Комисията по социалните проблеми, на комисията
за управление и разпореждане с общински жилища и
на Комисията за финансово
подпомагане на изследвания и процедури, свързани
с лечение на безплодие на
семейства и лица, живеещи
на фактическо съпружеско
съжителство, с репродуктивни проблеми на територията на община Тутракан.
Актуализиран е Поименния списък за разпределението на плана на капиталовите разходи, а Годишната
програма за управление
и разпореждане с имоти
общинска собственост
допълнена с нови имоти.
Местните парламентаристи приеха решения по няколко разпоредителни сделки с
такива имоти.
“ТГ”

Сектор „Български документи за самоличност“:

Очаква се натоварване в административното
обслужване през следващата година, изтичащите
лични документи могат да се подменят предсрочно
ектор „Български
документи за самоличност“ при ОДМВР-Силистра информира
всички заинтересовани
граждани за възможността да подменят личните
си документи с изтичащ срок на валидност
предсрочно. Причината е
очакваното натоварване
в административното
обслужване през 2020 г.
и 2021 г., когато изтича
валидността на голям
брой български лични документи на жители от
областта.
Според статистическите данни през 2020
г. изтича срокът на 18
016 лични карти, 10 851
паспорта и 6 640 свидетелства за управление
на МПС, издадени от ОДМВР-Силистра. Цифрите

С

показват още, че броят
на изтичащите лични
карти през 2020 г. е десетократно по-голям от
този за 2019 г. Например,
през декември тази година изтича срокът на
валидност на 205 лични
карти, докато през декември 2020 г. техният брой
е 2186.
За да избегнат очаквания наплив пред гишетата
в сектор БДС и районните управления в Дулово
и Тутракан, гражданите
може да се възползват от
възможността за предсрочна подмяна на личните
си документи преди изтичане на тяхната валидност. За удобство подаването на заявления за издаване на лични документи
като обикновена услуга
може да се извърши по

избор на гражданите във
всяко едно подразделение
на сектора – в Силистра,
Дулово или Тутракан, независимо на територията
на коя община е заявен
постоянният им адрес.
Предоставянето на бърза и експресна услуга ще
продължи да се извършва
само в сектор БДС в областния град.
Гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат
да подадат заявления за
издаване на лични карти
и паспорти по електронен
път. Необходимо условие в
този случай е да са налице
актуални биометрични
данни.
Същевременно ОДМВРСилистра разпраща писма
до институции, организации, предприятия и фирми

с предложение служителите им да се възползват от възможността
за организирано административно обслужване
в сектор БДС в кратки
срокове. За организиран
прием на заявления ще
бъде обособено специално
гише, за да се ускори и
улесни работният процес
и да се спести време на
хората.
От сектор БДС напомнят, че съгласно изискванията на Закона за българските лични документи,
всеки гражданин е длъжен
след изтичане срока на
валидност на личната му
карта да подаде заявление
за издаване на нова в срок
от 30 дни. След изтичане
на този едномесечен срок
гражданите подлежат на
“ТГ”
санкция.
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Покана
На 18.12.2019 г. от 18:00 ч. в залата на Общински
съвет гр.Тутракан ще се проведе събрание с цел
създаване на пчеларско дружество.
Каним всички пчелари, регистрирани на територията на община Тутракан, да вземат участие в
създаването на дружеството.
За информация на тел.:
0898 810 639, Петьо Стойчев

Съобщение
Със заповед № РД-02-36-1347 от 28.11.2019 г. на заместник-министър и ръководител на УО на ОПРР Деница Николова са утвърдени Насоки за кандидатстване,
включващи условия за кандидатстване и условия за
изпълнение, заедно с приложенията към насоките по
процедура чрез подбор на проекти: BG16RFOP001-2.003
"Енергийна ефективност в периферните райони - 3" и
е публикувана Обява за откриване на процедура чрез
подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна
ефективност в периферните райони - 3“ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони” на ОПРР
2014-2020 г.
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“
публикува насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура на подбор на проектни предложения
BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”.
Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван и на интернет страницата на ОПРР:
http://www.bgregio.eu/shemi/158/oprr.aspx
Информация за процедурата, начина на кандидатстване и образците на необходимите документи е
налична и на официалния сайт на Община Тутракан:
http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/
bg/NT0000B3DA?OpenDocument
Крайният срок за подаване на проектни предложения от Община Тутракан е 27 март 2020 г. (включително), 19:00 ч.
Община Тутракан продължава приема на заявления
за интерес от собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради във връзка с набиране на
проектни предложения по Процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003
„Енергийна ефективност в периферните райони-3”
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 –
2020 г.
Крайният срок за подаване на документи в Община Тутракан от собствениците е 10.01.2020 г.
Въпроси във връзка с кандидатстването и изискванията по настоящата процедура могат да се задават на:
Електронен адрес: tutrakan@b-trust.org
или писмено:
Адрес за кореспонденция:
Град Тутракан, п.к.7600
ул. „Трансмариска” № 31
Община Тутракан
Дирекция „Инвестиционни дейности и европроекти”
0879835809

Коледна работилница "Коледа ни прави по-добри"
беше организирана в НЧ "Никола Вапцаров-1940",
с.Попина. Много старателно децата направиха
украса за елхата - изработиха гирлянди и фенери
от хартия, оцветиха шишарки и рисунки.

регион
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Ученици от СУ „Христо Ботев“-Тутракан
ОУ "Отец Паисий“,
с.Стефан Караджа - част от посетиха Европейския парламент в
НП "Иновации в действие" Страсбург и участваха в Деня на Евроскола
а 29.11.2019 г. в 08:00 ч. Европейският парламент беше
огласен от българска реч.
Група от 19 ученици заедно със своите
преподаватели г-жа Станкова - директор, г-жа Маринова - ръководител на
проекта и г-жа Георгиева от СУ „Христо Ботев" - Тутракан започна своето
участие в програмата на EUROSCOLA.
Тази програма за младите хора
от Европейския съюз вече 30
години предоставя възможност
за тях да се запознаят на място, в
Парламента в Страсбург с възможностите, които дава членството
в ЕС, европейското гражданство,
парламентарната демокрация.
През този ден 521 ученици и 53
учители от десетки училища от 27
държави - членки на ЕС навлязоха
в голямата парламентарна зала и
изслушаха встъпителното слово на
г-н Мартинес Гилен и поздравлението
на члена на Еврoпарламента г-н Давид
Сасуоло. Той насърчи младите хора да
бъдат посланици в своите държави,
когато се върнат и да информират
своите близки и приятели за важността на членствотв в Европейския
съюз. Младите хора са бъдещето на
Европа - подчерта г-н Сасуоло - и това
бе доказано на последните избори за
евродепутати. В Европейският парламент влязоха много млади хора.
Беше проведено гласуване чрез
системата на залата. Участниците гласуваха за въпроси, които изясняваха
ролята на ЕС в света. Участниците
гласуваха за отговори на различни
въпроси. Последва представяне на отделните държави, градове и училища.
Представянето започна с групата
от Белгия. Представянето на България, Тутракан и СУ "Христо Ботев"
бе второ по ред и бе представено
от Ния Георгиева. Изпълнението
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рез месец май 2019 г.
бе открита процедура за
кандидатстване по Национална програма "Иновации в
действие". На 29.05.2019 г. след
като ОУ "Отец Паисий“, с.Стефан
Караджа бе одобрено за участие,
ние подписахме договор с Иновативно обединено училище ,,Св.
Св.Кирил и Методий“, с.Блъсково,
област Варна. Акцент в програмата
са мобилности между иновативни
и неиновативни училища, както и
между иновативни и иновативни,
като в центъра стои обмяната на
идеи и добри практики. Основна
цел е да се повиши качеството
на образователния процес чрез
увеличаване на интерактивността
и активната включеност на учениците посредством иновативни
педагогически методи, както и
чрез засилване употребата на
дигитални средства и информационни технологии в обучението.
Очакваните резултати от дейностите, като допълнителен ефект и
добавена стойност на иновативните елементи, са повишаване на
мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на
академичните резултати, повишаване на творческата активност на
учениците и педагозите.
На 22.11.2019 г. и 23.11.2019
г. бе реализирано посещение на
6 наши ученици от пети клас и
двама учители - главен учител
Мария Николова и старши учител
в ЦОУД Снежана Вълкова. Групата
бе любезно посрещната от домакините, приемащото училище
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на песента “Моя страна, моя България” от Ивелина Йорданова предизвика аплодисментите на всички
в залата. Продължи представянето
на всички държави - участнички.
След обяд програмата продължи
с дискусии в залите на различните
комитети на ЕС. Участниците бяха
разделени на групи от по 4 и сформираха интернационални групи по
различни теми - „Околна среда и
възобновяема енергия“, „Сигурност
и граждански права“, „Бъдещето на
Европа“, „Миграция и интеграция“ и
„Работа за младите хора - предизвикателство за Европа“.
Преподавателите дискутираха
проблемите на ЕС на „кръгла
маса“ с представители на ЕС.
След като дискусиите по различните теми завършиха участниците отново
се събраха в пленарната зала за представяне на докладите от дискусиите.
Последва финал на т.н. Евроигра
(EUROGAME) и представяне на наградите. Участничката от СУ "Христо
Ботев" Присила Боянова от синия
отбор заедно с още 3 - ма представители на други страни спечели
тази игра. След представянето на

сертификата на EUROSCOLA последва изпълнение на химна на Европа, с което програмата завърши.
Както останалите ученици от групите от България посетили Страсбург
и Европейския парламент и учениците от СУ „Христо Ботев“ Тутракан
споделиха, че присъствието им на
този форум е бил един урок по европейско гражданство и доказателство,
че младежите от страните - членки
на ЕС, макар че идват от различни
места, имат еднакви разбирания и
представи за бъдещето на Европа.
Пребиваването на учениците от
Тутракан бе съпътствано от богата
културна програма. Те посетиха един
от символите на Страсбург - катедралата „Света Богородица“, разходиха
се с кораб по каналите на града,
разгледаха музеите на изящното изкуство и на декоративното изкуство,
разположени в двореца Рохан.
Докосването до европейската
култура и традиция, преживяванията от срещите им в Европейския
парламент ще ги съпровождат през
следващите години и ще бъдат стимул за тях.
Вълчо СЕМЕРДЖИЕВ

В СУ "Йордан Йовков" продължава работата
по проект "Обичам моето училище"
бе подготвило кратка програмапоздрав за гостите. Сред гостите
бе и г-жа Диана Христова старши
експерт в РУО-Варна. По време на
гостуването учениците от двете
училища създадоха апликации
от есенни листа. Част от представените от училището-домакин
иновации включват демонстрация
на работа с приложението "Quiver",

което съчетава физическото оцветяване с технологията виртуална
реалност, както и използване на
3D очила в процеса на обучение.
Организирано бе и състезание"Кой
иска да бъде отличник?", което бе
реализирано с помощта на интерактивна дъска.
Ролята на нашето училище бе
да представи дейността ни и иновациите, които прилагаме, което
бе направено по нетрадиционен
начин - чрез представянето на два
иновативни филма, създадени с
участието на ученици от училището
ни: "Ние пазим природата" (със
субтитри на английски език) и "Ние
говорим за..." (също със субтитри
на английски език). Като част от
програмата бяха и две посещения
на исторически обекти - на Исторически музей в гр.Провадия и
крепостта "Овеч“.
ОУ "Отец Паисий“ не е иновативно училище, но имаме претенциите
да твърдим, че отдавна прилагаме
иновации. И това не е обвързано
нито с броя на учениците, нито с
етническия им състав, нито дори
с недотам добрата материалнотехническа база. Няма значение
колко е трудно, но ние вярваме,
че каквото и да се случва - един
ден мечтите ни ще започнат да се
сбъдват.
Защото иновацията или я носиш
вътре в себе си или не!
Анка АТАНАСОВА,
Директор

ва благотворителни концерта организира СУ "Йордан Йовков", средствата,
от които са предназначени за
продължение на дейностите по
проект "Обичам моето училище".
Първият - с участието на Музикалното училище "Проф. Веселин
Стоянов" - Русе, се проведе по
време на празничната Йовкова
седмица, а вторият - подготвен
от възпитаниците на училището
от начален курс на обучение - на
26 ноември.
"Общата сума, която събрахме от
двата благотворителни концерта е
2 530 лв. - информира Ученически- ни подкрепят от самото начало в средствата си, на всички учители и
ят съвет. - Казваме голямо БЛА- това начинание, на всички роди- ученици, които се включиха в тази
ГОДАРЯ на всички дарители, които тели, които отделят от времето и благотворителна кауза!"
“ТГ”

Д
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ПОЕТИЧНО

Книга - изповед!
Н

икога не съм се учудвал на желанието у
дълбоко религиозните
хора да се изповядват някому. В живота рано или късно
идват моменти, когато
товарът на спомените за
извършеното или пропуснатото става твърде голям,
и човек изпитва нужда да
го прехвърли някому. Това
прави в своята последна
книга „Поетични бисери“
тутраканският автор Васил Търпанов. А неговата
религия е животът. Той е
дълбоко, до последно влюбен
в него: „Животът, мила, е
жарава, /подклажда ли се,
все гори…“ (Рожден ден).
Пил го е на едри глътки,
не е икономисвал преживяното време, изживявал
е пълноценно всеки негов:
„Доде съм жив, не ще успея/
да преживея всичко аз…“
(Не ще прежаля) Приел го
е такъв, какъвто е още
от мига влизайки в широкия свят през казармата,
старал се е да се впише в
него, да вземе всичко от
него, без да прави сметки
какво ще поиска животът
в замяна, надплатил му е
всичко, без да се пазари:
„Накрая всичко се заплаща/
по скъпата цена. Откажеш
ли, е вече късно/щом слизаш
от върха.“ (Не е лесно на
„върха“).
Такива мисли ме спохождаха вечерта на 27 ноември
в тържествената приемна
на старата Тутраканска
Гимназия, чиито чинове сме

търкали, макар и по различно време, с него.
По-късно, вече у дома, докато четях неговите стихове-монолози, осъзнавах
една по една непреходните
ценности, които са били
ориентири в живота му.
Любовта към родния край и
родния град като част от
България: „Българско да си
останеш/ детство свидно
ти.“; отговорността пред
миналото и собствената
съвест: „Изпитваш ли ме
съвест, питам те? Съмнения ли имаш в мен, кажи?/
За верността ненужни са
признания…“ (Вярност)
„Пред съвестта си се
изправям аз/ за прошка
закъсняла…“ (Молитва);
любовта към семейството
и изпепеляващата болка от
загубата му: „Не успях да го
предпазя/ятото си свидно./
Да лети при волен вятър,/с
вихри примамливи.“; цената на приятелството
и на моментите, които
бележат хода на времето:
„Часовникът си отброява,/
скъсява земния престой./
Човекът гратис изпреварва,/догонва сянката си
той“ (Ти знаеш ли, амиго?);
паметта за родителите,
която боли като отдавна
зараснали рани: борбата с
трудностите на времето,
мъката заради развихрилия
се тотален нихилизъм към
ценностите, които сме
изповядвали в продължение
на половин век; стремежът
да види и добрите неща на

5

Идвай в съня ми!
Когато идваш ми шепти, шепти...
Ще отварям аз очи и ще те гледам.
Напомняй ми за спомени предишни,
когато бяхме в идилия, в тандем.
Идвай ти във вечерите тихи,
не ме оставяй много да те чакам.
Знаеш, че нощите са къси кратки да се насладим!
Това ще са сюблимните ни мигове
на наш`та близост във съня между теб и този що живее
на таз земя без ласки и без страст.
Ти, мила, искаш да те следвам,
да дойда в твоя Рай, във Вечността.
В самота аз тук се измъчвам,
стремейки се към теб, към близостта.

новото време поне в скромната среда на малкия град,
в който живее.
Едно от добрите неща на
последните тридесетина
години за пишещите сестри и братя, според мен, е
това, че могат да пишат и
да издават, без да „съгласуват“. Не всичко написано
от нашето поколение ще се
„издигне до връх Парнас“,
както пише и г-н Търпанов,
но ще бъде жалко, ако бъде
погълнато от потока на
всеядната чалга. А повечето от, макар и неловко,
казаните неща в книгите
на този свидетел на последните 70 години за мен

са като крайпътни камъни,
които показват от къде
идваме и на къде отиваме.
Обидно ми е ставало, когато обикаляйки балканските
градчета, навсякъде съм
виждал по витрини и сергии
книги с предания, легенди и
хроники за родното място.
А нашият град няма такива,
и не защото през двадесет
века история от тук не са
преминали значими хора и
събития. Просто ние, тутраканци нямаме навика „да
пишем“. За това до днес
не е запазен документ с
черно на бяло „заковано“
средновековното име на
града. Специализираните

Знай, че тук при мене още ти
живееш и заемаш мислите ми.
Дишам аз и поривът по тебе
ще е вечно буден и ще свети!
Идвай, идвай във съня ми!
Очаквам те!
Васил ТЪРПАНОВ
Декември, 2019 г.
издания, слава Богу, вече
ги има. Но книги, които
да разказват по човешки
за миналото, като тези
на Васил Търпанов, още се
броят на пръсти и аз, като
читател, ги приветствам.
Защото човек без историческа памет е дърво без
корен. Той подсъзнателно
търси и се присламчва

към родове, които пазят
и величаят паметта на
племето си.
И накрая, понеже става
въпрос за жив човек (да е
жив и здрав!), бих си позволил и една препоръка, от
която творчеството на г-н
Търпанов не би загубило: повече внимание на формата.
Адриан ВАСИЛЕВ

Дух и вяра в Клуба на инвалида Нов кувьоз за Родилно отделение дар от кампанията "Капачки за бъдеще"

Анастасия ЯКОВА
а 3 декември светът
отбеляза Международния ден на инвалидите. Затова и обстановката в Клуба на инвалидите
е необичайна. На стената
има надпис: ”Пред силата
на духа няма препятствие”.
Наистина тук цари дух на
желанията, на възможностите и уменията на хората в
неравностойно положение.
Малка е залата да побере

Н

всички изработени предмети от членовете на Клуба.
Над експонатите са размахали крила тъкани пешкири на по 120 години.
Красивите битови орнаменти все още искрят
с ярки запазени цветове. В тях са преплетени
различни видове украса в
българските мотиви. Те
са предоставени от Мария
Неделчева, както и тъкани
вълнени възглавници, пълне-

ни със слама и с различни
фолклорни орнаменти. Това
са Староселски производи.
Умиление предизвикват
красивите плетени детски
дрешки - чорапки, терлички,
жилетки, пуловерчета и др.
в нежни цветове и форми,
изработени от Стефка
Илиева.
Погледите на посетителите се спират пред
уникалните предмети в
дунавски стил, изработени
от рибени кости. Фантазията говори за уменията
на Цветан Йорданов, който
твори в къща в Рибарската
махала.
Предмети, донесени от
Дома за стари хора, които
също носят дух и творчески
умения на потребителите в
Дома, изработени въпреки
здравословните им проблеми. На пода и по столовете
привличат изплетените
столовки. С нежност и красота ни омайват каренцата, милетата и покривките
изплетени от Стефанка
Йорданова. Отдалече се
набива в очи изработената с ум и талант дървена
кула от Венцислав Мирчев.
Красиви гоблени допълват
изложбата, изработени от
членове на Клуба.
Участие в изложбата с
различни експонати имат
Гинка Иванова, Янка Кадикянова, Николинка Бъчварова,
Радка Георгиева, Елена Ангелова, Теменужка Янкова
и др. Всичко това говори
за желанието на хората с
ограничени здравословни
възможности да покажат
своята любов към изкуството.

Калина ГРЪНЧАРОВА
одилно отделение на
МБАЛ-Тутракан получи дарение - кувьоз за
новородени, от инициативата
"Капачки за бъдеще". Това е
22-ят кувьоз, който български
болници получават за две години от старта на идеята.
Организаторите на кампанията - Лазар Радков и Мартина
Йорданова, бяха посрещнати

Р

от управителя на болницата
д-р Богомил Бойчев и екипа на
отделението.
Те разгледаха реновираните
по проект родилна и операционна зала, както и Гинекологично
отделение. Главната сестра
на болницата Ани Петрова им
връчи на Благодарствен адрес.
Тутраканското Родилно отделение е избрано заради големия
брой деца, които се раждат в

него - около/над 500 на година,
уточняват организаторите. А
както вече знаете, понякога се
налага и на бебенца, които са
нормално износени, да прекарат известно време в кувьоз.
В последния ден на м.ноември
статистиката сочи, че тук са
родени 446 бебета от 433 раждания, 13 са двойките близнаци.
Припомням, че години наред в
Родилното отделение на крайдунавския град се раждат не само
най-много деца от всички болници в Силистренска област, но и
от съседните области Разград,
Търговище, Шумен... И това
се дължи на изключителните
професионалисти акушер-гинеколозите д-р Любомир Бойчев
д-р Богомил Бойчев, д-р Деян
Малчев и д-р Павел Ангелов и
техният екип.
Лазар Радков и Мартина Йорданова благодариха на всички
доброволци, които събират
пластмасови капачки. Кампанията продължава "През 2020
г. ще продължим с кампанията
„Капачки за бъдеще“. Ще осигуряваме и медицинска апаратура
за педиатрични болници и отделения, защото децата са нашето
бъдеще", каза Лазар Радков,
който показа и интерес към българската история, припомняйки
Ньойския договор и славната
битка за Тутраканската крепост
през 1916 г.
Мартина Йорданова посочи,
че чрез събирането на капачки
децата, младите хора и родителите се учат да опазват околната среда, да разберат какво е
рециклиране и най-важното - да
се помага на нуждаещите се
чрез доброволчеството.
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Проекти за славен кораб и пеликани сред най-добре
оценените в иновационен лагер в Силистра
Ш

ест младежки проекта с участници
от област Силистра бяха разработени
по време на иновационния
лагер на 21 и 22 ноември
2019 г., проведен в АРГИ
Бизнес център Силистра.
Той бе на тема „Предприемачество в сферата на
културно-историческото
наследство в трансграничния регион Румъния
- България" и е част от
проекта „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории
за дунавската цивилизация “. Изпълнява се с
финансовата подкрепа
на програма Интеррег
V-A Румъния - България
от пет организации от
България и Румъния с водещ партньор Търговскопромишлената камара в
Кълъраш ( БРТПП). Всички
младежки разработки ще
станат част от доку-

мента „Културата има
значение! - трансгранично
сътрудничество за управление на културно-историческото наследство“.
Три от разработените
проекти бяха класирани
от жури с председател
Юлия Баховски, която от
години работи в Букурещ
за опознаване и сътрудничество между българи
и румънци: „Радецки" - на
първо място, „Трансгранично бъдеще” - второ
място, „Пеликаните на
Дунав” - трето място.
Участниците в дискусиите бяха подпомогнати
от специално подбрани
бизнес консултанти, между които представители
на „Ротари клуб Силистра” - Димитър Димитров
- настоящ президент, Николай Костов - в момента
асистент на управителя
на българската ротариан-

Тутраканските участници

ска общност и др., както
и на бизнес общността
в града. А преди шестте екипа да представят
предприемаческите си
проекти пред журито,
те ги дискутираха с румънските партньори от
БРТПП и от Сдружение
„Акчес”, Кълъраш със своя
лидер Виорел Гица, които
са част от международния проект.
Тази година иновационният лагер бе проведен за
трети път и е във връзка
със Световната седмица
на предприемачеството.
В него участваха преподавателите от Русенския университет доц.
д-р Даниел Павлов и доц.
д-р Емил Коцев. Ценен
беше и приносът на Николай Неков, силистренец,
който развива успешно
свой маркетинг бизнес в
София.

Два пъти по-висока безработица в Ниска средна заплата в област Силистра
Силистренско спрямо средната за страната С
редната брутна месечна
работна заплата за юли
2019 г. в област Силистра е 905 лв., за август - 908 лв.
и за септември - 954 лева, сочат
данните предоставени от Териториално статистическо бюро
- Север, Отдел "Статистически
лицата с намалена работос- изследвания - Силистра".
През третото тримесечие на 2019
пособност са 365.
През м.октомври постъ- г. средната месечна работна заплапилите на работа регистрирани безработни от област
Силистра са 355. ЗапочнаСофия по покана на екилите работа безработни без
па на проекта „Здравен
квалификация са 146, с раи балнео туризъм“, изботническа професия - 126,
а специалистите със средно пълняван от Министерство на
специално и висше образо- туризма (ръководител на проекта
вание – 83. Устроените на е главният секретар на министерработа младежи до 29 години ството Красимира Нечева) след
са 86, а жените - 217. Заетост споразумение с Европейската
е осигурена на 76 продължи- комисия, бе проведена работна
телно безработни, както и на среща с представители на дес32 безработни с намалена тинациите ЕДЕН в България. От
трудоспособност от областта. 2008 г. насам сред тях е и област
Трудовите посредници са Силистра, благодарение на два
осигурили заетост на пър- проекта на Областна админивичния пазар на 195 безра- страция.
Проектът е за 51 хил. евро с
ботни. С посредничеството
на бюрата по труда други 67 продължителност 10 месеца и
безработни от областта са е започнал през м. април 2019
наети по мерки, програми за г. Той е обвързан с идеята за
заетост и схеми по Оператив- развитие на всички видове турината програма «Развитие на зъм, поради което се наблюдава
повишен интерес от страна на
човешките ресурси».
Общо обявените през ок- местните общности. Успешното
томври свободни работни участие в подобни проекти е
места от работодатели на гаранция за подобряване на
територията на област Си- икономическия потенциал. До
настоящия момент по проекта
листра са 189.
През месеца търсенето са проведени 6 информационни
на работна сила в реалната дни, а след предложенията са
икономика се изразява в оценени 10 кандидатури на нови
заявените общо 142 места малко познати или непознати тув бюрата по труда. В зави- ристически дестинации в Бългасимост от икономическите рия по темата „здравен туризъм“
дейности най-много свободни (медицина, уелнес - подобряване
работни места са заявени от на физическо и психическо
хуманното здравеопазване и здраве, СПА – красота и релакс
социалната работа (31); тър- на тялото и душата).
По време на срещата бе наговията (19); преработващата
промишленост и образовани- помнено, че в МТ се поддържа
ето (по 15); селското стопан- Регистър на туристическите
ство (14); строителството (13); атракции, събития и фестивали,
държавното управление и който непрекъснато се обновява,
административните и спома- за да бъдат проявите видни за
гателни дейности (по 12) и др. институциите и за туристите на
По мерки, програми за за- сайта на министерството, което
етост и схеми по ОП РЧР в тази година навършва 5 години
бюрата по труда в област от създаването си. От област
Силистра през октомври са Силистра в момента на адрес
www.rta.tourism.government.bg/
заявени 47 работни места.
TFRegister.aspx в сайта на МТ са

Най-висока е безработицата в община Кайнарджа,
най-ниска - в Силистра

та в област Силистра се увеличава
спрямо второто тримесечие на
2019 г. с 0.9% и достига 922 лева.
През третото тримесечие на
2019 г. средната работна заплата в област Силистра нараства
спрямо същия период на предходната година с 18.0%, като
в обществения сектор средната
работна заплата нараства с
13.2%, а в частния - с 20.4%.

В сравнение с останалите области на страната през третото
тримесечие на 2019 г. област
Силистра си дели 21-то място
по показателя средна работна
заплата с област Кърджали.
Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица)
- 1 704 лв., Стара Загора - 1 165
лв. и Варна - 1 162 лв.

Област Силистра е на картата на ЕДЕН-дестинации в България

В

ъм края на октомври в
трите бюра по труда в
област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово,
регистрираните безработни
са 4820, като се наблюдава
увеличение спрямо септември (с 242 души). Като търсещи работа лица са регистрирани и 210 заети, 33 учащи и
94 пенсионери.
Равнището на безработица
за област Силистра, е 10,6%,
като нараства с 0,5 п.п. спрямо предходния месец. /В
сравнение с октомври 2018
г. равнището на безработица
е по-ниско с 0,6 процентни
пункта./ На база административната статистика на
Агенцията по заетостта равнището на регистрираната
безработица за страната за
октомври 2019 г. е 5,6 на
сто, изчислено като дял на
регистрираните в бюрата по
труда безработни лица към
икономически активните лица
на 15-64 години, установени
при Преброяване 2011.
По общини регистрираната
безработица в абсолютен
брой и относителен дял има
следния вид: най-високо е
равнището на безработица в
община Кайнарджа – 33,5%
/523/ безработни лица/, след-

К

ват общините Главиница –
26,0% /866/, Алфатар – 19,3%
/191/, Ситово – 18,6% /280/,
Дулово – 14,1% /1361/, Тутракан – 7,4% /388/, и най-ниско
в община Силистра – 5,2%
/1211/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края
на октомври са 1819 (38%) от
всички регистрирани безработни в областта. От тях без
специалност са над 76 на сто,
а тези с основно и по-ниско
образование са 73%.
По професионален признак
регистрираните безработни
са: без специалност – 59%,
с работнически професии –
29%, специалисти – 12%.
Според образованието от
общия брой регистрирани
безработни в областта преобладават тези с основно и пониско образование - 54%, хората със средно образование
са 39%, а висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че
най-голям се запазва относителният дял на безработните
над 50 години – 45% от всички
регистрирани, тези от 30 до 49
години са 43%, а младежите
до 29 години – 12%.
От общо регистрираните

вписани: 4 прояви в община Алфатар; една – Празник на водните лилии в с. Малък Преславец, в
община Главиница; по 3 в общините Дулово и Кайнарджа; 15 са
проявите от община Силистра (от
тях 2 международни и 5 национални); 13 са проявите от община
Тутракан. Единствено от община
Ситово няма вписани прояви в
това направление. Реално в този
регистър са представени 160 от
общините в страната със събития
от местно, регионално, национално и международно значение.
В друга група са обобщени 60
населени места в страната, където се развива балнеотуризъм;
12 са винено-културните дестинации. В ход на разработка са
религиозно-поклоннически дестинации, както и мини стратегии
за културен и здравен туризъм
(2020-2025). Предложенията за
здравен туризъм са първи по
рода си и през м. ноември т.г.
са били публикувани за обществено обсъждане в сайта на МТ.
С уговорката, че туризмът по
правило е хоризонтален сектор,
т.е. той се осъществява и развива
заедно с други министерства,
което означава, че сбъдването
му е резултат от междуинституционално взаимодействие,
изискващо координация.
Направено бе уговорката по
отношение на туристическите
дружества в страната, които
са сдружения с нестопанска
цел – най-често с регистрация
в т.нар. обществена полза, че
те са в сдружение в Български
туристически съюз, като за тях
по отношение на средства за
възстановяване и стопанисване на базите връзката е с
Министерство на младежта и
спорта.
На практика в началото на 2020

г. в мрежата на ЕДЕН в България
ще има 22 дестинации, резултат
от три конкурса (2008, 2009 и
2017 г.), които са в три направления - „Природата Ви приветства
(защитени територии)“, „Културен туризъм“ и „Водата - извор на
живот и благоденствие“ (Област
Силистра е отлична туристическа
дестинация в този раздел като
победител в Национален конкурс ЕДЕН 2009 с проект „Седем
състояния на водата: дух, здраве,
вяра, история, красота, традиция
и бит”; и като един от подгласниците на победителя в Национален
конкурс ЕДЕН 2007 „Тракийския
дух” с проект „Вечно живият дух
на Тракийския бог Залмоксис”).
Предимство на победителите и
на номинираните в конкурсите
на ЕДЕН е възможността при
създаването на нови брошури и
експонати с туристическа реклама е възможността да бъде ползван като разпознаваем знакът на
„мрежата“. На национално ниво
предстои да бъдат разпространени нови промо брошури, вкл.
с обектите в област Силистра
(Кючук-Кайнарджанска чешма,
Защитена местност „Малък Канагьол” с тракийски скален култов
център „Залмоксис“ край село
Стрелково и скалното светилище
до с. Войново – и трите в община
Кайнарджа; чешма „Калимарица“
- Ветрен в община Силистра; блато „Малък Преславец“ в община
Главиница; аязмо „Руйно“ в община Дулово, рибарско селище
„Гарван“ в община Ситово; манастир „Света Марина“ край Тутракан, в община Алфатар - обичай
„Пеперуда“; православен храм
„Свети първоапостоли Петър и
Павел” и Археологически музей
„Дуросторум - Дръстър - Силистра" - двата обекта са в областния
град Силистра.

хоби
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Забавна астрология

сМЯх

Блондинка влиза в магазин за бяла и черна техника
и казва: "Искам да купя този
телевизор". Отговарят й, че
на блондинки не продават.
На следващия ден тя идва
отново, но вече с боядисани коси: "Харесала съм си
този телевизор". Но отново й отказват със същия
аргумент. Тогава тя пита:
"А как отгатнахте, че съм
блондинка?". А отговорът
бил: "Много просто: това е
микровълнова печка, а не
телевизор".
На заседание на Бундестага депутат пита друг депутат: "Колко дълго вече продължава речта на канцлерката?". "Около час и половина", отвърнал запитаният.
Последвал втори въпрос: "И
за какво иде реч?". Другият
отговорил: "Е, за това не е
казала и дума".
Двама познати се срещат
на улицата и единият пита:
"Как прекара отпуската?".
А другият отвръща: "Беше
отвратително: в хотела ми
дадоха стая №100, а на
табелката на вратата еди-

ницата беше паднала!" Пояснение: в някои хотели все
още тоалетните се отбелязват със знака "00".
Въпрос: "Кой ден от
седмицата е най-тежък за
чиновника?". Отговор: "Понеделник, защото на този
ден той трябва да откъсне
не един, а два листа от календара."
Възрастна дама за първи път в живота си опитва
уиски. Отпива глътка, след
което казва, повдигайки
леко вежди: "Има същия
вкус като лекарството, което
покойният ми съпруг вземаше всеки ден в продължение на 20 години."
Мъж си харесва картина
в антиквариат. "Прекрасен
избор: това е един от старите холандски майстори",
насърчава го продавачът. А
клиентът отвръща ужасен:
"Какво говорите? А аз си
мислех, че това е младо
момиче".
Чистачка в банка отива
при директора и го моли да
й даде ключа за трезора.
"За какво Ви е?", пита учуден той. А жената отвръща:
"Омръзна ми да го отварям
с топлийка. Само ако знаете
колко неудобно е това!".

Стрелец
СУДОКУ

НА КАКВО СЕ
СМЕЯТ
ГЕРМАНЦИТЕ
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трелецът е страхотна мешавица от два
основни компонента, които са противоположни и взаимно изключващи се.
Значи, от една страна Стрелецът е адски интелигентен и
остроумен, а от друга толкова експанзивен, див, необуздан
и откачен, че държанието му е присъщо по скоро на някакво
животно от рода на маймуните отколкото на един възпитан
и умен човек. Това качество намира обяснение и във факта,
че Стрелецът е наполовина животински знак (Кентавър).
Няма такова животно, но символиката му много точно
и находчиво определя характера на Стрелеца. Няма друг
подобен знак в зодиака. Много смел, прям, откровен до
безобразие, агресивен и буен. Характерно за него е, че
има убийствено чувство за хумор и е ненадминат оптимист.
Съдбата го е дарила с голяма доза късмет. Ако влезете в
едно казино бъдете сигурни, че там е фрашкано с тези.
На летището, гарата, пристанището, курортите, историческите забележителности и на Луната ако щеш половината
от хората са Стрелци. Изпитват екстаз от пътуването, общуването и приключенията.
Стрелец в едно изречение означава - гъз път да види.
Любознателни. Барат се и големи философи. Не съществува
тема на разговор по която Стрелецът да не вземе отношение, независимо дали става въпрос за ядрена физика,
астрономия, психология, любовния живот на пингвините
или секса между индианец, бял и негърка.
Видът на компанията е не по малко контрастна - от
хамалите на гарата през бандитите, та чак до научните
сътрудници, снобите и хората на изкуството. Общата им
култура е на най-високо ниво и знаят от всичко по много.
Повечето са меломани и почти всеки се е занимавал или
се занимава с музика.
Харесва им да имат дълга коса и да се обличат неглиже.
Богати на авангардни идеи. Много точно и силно интуитивно
предчувствие. Почти не се случва да сгрешат в преценките
си.
Юпитер им е съюзник, а това вече е прекалено...

С

Работа в Германия
Фирма MPGS GmbH-Германия търси 6
души работници за завод за производство
на детайли от стъклопласти в Германия.
Немски трудов договор и осигуровки.
8 часа на ден, 40 на седмица. Фирмата
осигурява обучение, безплатни квартири,
работно облекло, транспорт.
CV със снимка изпращайте на
е-мейл: nisco@abv.bg
За информация: GSM 0897 566 195
Мъж влиза в аптеката
и казва: "Ще бъдете ли
така добър, господине,
трябва ми ацетилсалицилова киселина?". Апте-

карят: "Може би имате
предвид аспирин?". Клиентът: "Абсолютно вярно.
Така и не мога да запомня
тази смешна дума."

Сканди

тАМ, КрАЙ реКАтА...
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Рисковото сексуално поведение води до СПИН
мисия д-р Бойчев говори за
опасностите, които крие
рисковото сексуално поведение, начините за пред-

а 2 декември т.г.
Местната комисия
за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) организира дискусия по повод
Световния ден за борба
с ХИВ/СПИН, информира
секретарят на комисията

Н

Тодорка Ангелова. Специален гост бе д-р Богомил
Бойчев, акушер-гинеколог,
управител на МБАЛ-Тутракан.
Пред учениците от
9-тите класове на двете
средни училища в града,
класните ръководители и
членове на Местната ко-

по темата чрез постери,
брошури изработени от
тях и многобройни въпроси
към д-р Бойчев.

пазване и призова всички за
По училищата в общитолерантност към заболе- ната МКБППМН осигури
лите. Учениците показаха стикери и флаери за всички
своята заинтересованост ученици от 5 до 12 клас.

о случай Международния ден на хората
с увреждания, зам.кметът „Хуманитарни
дейности” Дарина Иванова връчи Поздравителен адрес на Общинската
организация на Съюза на
инвалидите в България от
името на кмета на Община Тутракан д-р Димитър
Стефанов.
Заедно с директора на
Дирекция "Хуманитарни
дейности" Стефка Станкова разгледаха изложбата от изделия, изработени
от членове на организацията под мотото „Пред
силата на духа няма препятствия".

П

Зимно работно време: от понеделник до петък - 8:00 - 18:00 ч.
събота - 10:30 - 18:00 ч.; Почивен ден - неделя
Заповядайте!

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

5 декември - Неждет ДЖЕВДЕТ - Кмет на Община
Главиница
7 декември - Валя ГРЪНЧАРОВА, Кметски наместник,
с. Царев дол, община Тутракан
8 декември - Камелия ЗЛАТАНОВА, Зам.-кмет на община Тутракан, мандат 1999-2003 г.
8 декември - Николай РОЙБОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
9 декември - Марияна НАЦОВА, Секретар на НЧ "Янко

Забунов - 1957 г.", с. Черногор, община Главиница
10 декември - Стефанка ГЕОРГИЕВА, ФТС "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 декември - Лидия КАЛЧЕВА, Фелдшер, СУ "Христо
Ботев", Тутракан
11 декември - Али НЕДЖИБ, Огняр, Община Главиница
6 декември - Св.Николай Мирликийски Чудотворец Никулден - Николай, Никола, Никол, Нейчо, Николина,
Николета, Кольо, Нина, Ния

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org
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