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Ще участваме с проекти за
енергийна ефективност
- Живеещите в многофамилни жилища

да избистрят исканията си преди
оформянето на проекта, за да се
избегнат финансови корекции
при закъснели претенции
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Д-р Стефанов, в началото на месеца стана
ясно, че Министерството
на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма "Региони в растеж"
отпуска над 18 млн.лв.
за повишаване на енергийната ефективност в
многофамилни жилища и
обществени сгради в 28
малки общини сред които
е и Тутракан. Ще се възползва ли нашата Община
от тази възможност?

На Никулден в Тутракан

- Най-напред искам да
кажа, че в момента изпълняваме енергийна ефективност на три жилищни
сгради, това е бл. "Росица",
бл. "Пирин-1" и бл. "Пирин-2",
които са на финалната
права, защото доста са
напреднали енергийните
мерки, които се изпълняват
и се надявам и трите фирми
да изпълнят проектите си
в срока, който е 90 дни и
хората да усетят това,
което всъщност правим за
тях чрез тези проекти.
на стр. 2

Предколедно с гласовитите "Щурчета"
Калина ГРЪНЧАРОВА
а л к и те гл а с о в и т и
изпълнители от Вокална група "Щурчета" вече имат ново място
за репетиции - в залата на
Индустриален парк-Тутракан. Доволни от този факт,
те се събраха на коледно
парти заедно с ръководитена стр. 8

М

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Практика със ЗДОИ
или Ефектът "Време за
събуждане"
на стр. 3

Свилен ДИМИТРОВ:

Нас ще ни питате ли?
Не спете! Ядосайте се!


енят на Св.Николай
Мирликийски Чудотворец се тачи много в Тутракан. Православната църква в крайдунавския
град носи неговото име
и отбелязва своя храмов
празник и още - светецът
е покровител на рибарите,

Д

а в Тутракан да си рибар е
призвание.

Храмовият празник
Тази година Негово Преосвещенство Епископ Тихон,
който е викариен епископ
на Негово Светейшество
на стр. 5

регион
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НОВИНИ
МУЗЕЕН СЪВЕТ
На 12 декември от 14:30 часа ще се проведе Музеен
съвет, на който ще се отчете дейността на Исторически музей-Тутракан за 2019 г., информират от
институцията. Предстои да бъде приет и плана за
работа на музея за 2020 г.
45 ГОДИНИ ДГ "ПАТИЛАНЧО"
Юбилейна празнична седмица - от 16 до 20 декември,
предстои да бъде осъществена в ДГ "Патиланчо". С
различни любопитни мероприятия ще бъде отбелязан
45-ят юбилей от откриването на детското заведение.
ОПАСНОСТ ОТ НЮКАСЪЛСКА БОЛЕСТ ПО ПТИЦИТЕ?
Задължителна дезинфекция на всички автомобили,
които преминават границата с Румъния през Силистра,
е разпоредила Областната дирекция по безопасност
на храните.
Мярката се налага заради огнище на нюкасълска болест само на 11 км. от Силистра, в окръг Кълъраш. В
индустриална ферма там са заразени близо 7000 птици,
4000 са мъртви.
По думите на д-р Себахатин Халид, директор на ОДБХ
Силистра, птицефермите у нас са с висока степен на
биосигурност и опасност от заразяване няма. Въпреки
това е започнало вземането на проби за анализ както
от фермите, така и от местата, където има струпване на водоплаващи пернати.
КРИМИНАЛЕ
47-годишен е засечен да шофира след употреба на
алкохол. На 6 декември по ул. „Ана Вентура“ в Тутракан
той управлявал лек автомобил „Пежо“, когато пътни
полицаи го спрели за проверка и тествали с дрегер,
който отчел 2.23 промила. Водачът е отказал да даде
кръвна проба и е бил задържан за срок до 24 часа. По
случая е образувано бързо производство.
70-годишен е с фрактура на лъчева кост след пътен
инцидент, станал на 6 декември около 17:10 часа по
пътя между селата Подлес и Листец. Мъжът се намирал върху платното, за да окаже помощ на аварирал
автомобил, но бил ударен от движещ се в посока към
село Листец лек автомобил „Фолксваген“, управляван
от 38-годишен водач. Причините за произшествието
се изясняват, образувано е досъдебно производство.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

"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
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Ще участваме с проекти за
енергийна ефективност
- Живеещите в многофамилни жилища да избистрят
исканията си преди оформянето на проекта, за да се избегнат
финансови корекции при закъснели претенции
от стр. 1 една сграда, не само ние
помагаме на жителите да
Това, което предстои икономисват от електро- набелязали сме две пуб- енергия за отопление и за
лични сгради - сградата на охлаждане през горещите
МВР-Тутракан и сградата месеци, но се променя и
на Ветеринарната лечебни- обликът на града, сградата
ца. Ще поискаме да напра- става съвсем различна и
вим и енергийно обследване много по-приветлива.
и ако имаме възможност, да
- Колко сгради до сега
включим и сградата на По- са санирани?
ликлиниката в гр. Тутракан,
- Напълно санирани са 4
също да бъде реновирана.
жилищни сгради, а общестИмаме индикации и за 8 вените - ОЦИД, сградата
жилищни блока, които под- на бившата Детската ясла
готвят документи за кан- на ул. "Крепостта", Детдидатстване по енергийна ска градина "Патиланчо",
ефективност за саниране сградата на Общинската
на тази блокове. Надя- администрация и на Повам се, всички да бъдат жарната. Тези проекти са
одобрени и съответно да приключили. Някои от тях
направим града малко по- вече са минали една година
различен, защото аз винаги след санирането.
съм казвал, че санирайки
- Какви са отзивите?

- Навсякъде отзивите
са положителни за това
какво се е получило като
резултат след самото
саниране. Ако кажа, че изпълнението на проектите
е минало гладко, не, разбира се, не е минало гладко.
Имали сме проблеми и с
фирмите-изпълнители, но
по-големи проблеми сме
имали с жителите на отделните жилищни сгради,
защото отначало те имат
едно искане, след това
с течение на времето,
при започване на самите
процеси на саниране, си
променят мнението и исканията, а това вече няма
как да стане, защото има
проектиране и няма как то
да се променя. Даже, и в момента имаме същия казус

в два от блоковете, някои
хора вече се отказват от
заявената като размер
дограма и искат по-малка
дограма, други искат поголяма дограма, защото им
било тъмно, но няма как да
променяме след като е одобрен проектът. Така че, аз
апелирам и за следващите
жилищни сгради, които ще
бъдат одобрени и санирани,
нека предварително да си
направим сметка как да
го направим, за да не да
искаме промени след това.
Защото променяйки самия
проект и съответно стойностната сметка, има риск
от финансова корекция,
която обаче не я поемат
живеещите в жилищната
сграда, а я поема Общината.

Състоянието на пътнотранспортния
травматизъм в област Силистра
сновният приоритет
в дейността на сектор „Пътна полиция“ и
служителите от РУ Силистра,
РУ Тутракан и РУ Дулово с
компетентност и правомощие
според закона и съотносими
нормативни и поднормативни
документи, касаещи пътната
безопасност е осигуряване
безопасността на движението
и намаляване на пътния травматизъм в област Силистра.
Служителите на ОДМВР
обслужват 5 града и 113 села,
групирани в 7 общини.
Пътната мрежа е 1088,8
километра, от които първокласен път I-7 преминаващ
през региона е с дължина 57
км, второкласна пътна мрежа с
дължина 146,9 км, третокласна
пътна мрежа 301,2 км и 583,7
км общинска пътна мрежа.
На територията на ОДМВР
има един установен участък с концентрация на ПТП
- кръстовището на път I-7
км.9+414, II-21 км.115+432 и
III-213 км.14+880.
През м.ноември са настъпили 27 бр. ПТП, като за същия
период на 2018 г. те са 22 бр.
Тежките ПТП от всички пътни
произшествия са 12 бр., а през
2018 г. - 4 бр. Ранените лица са
10 бр., а през 2018г. са били 3
бр. Има 5 убити лица, докато за
този период през 2018 г. има
един убит.
Наблюдава се тенденция за
увеличение на всички ПТП и
тежки такива, увеличение по
отношение броя на ранените
и убитите лица.
В тази връзка се отбелязва сериозно влошаване на
пътната обстановка в област
Силистра по линия на пътната
безопасност и травматизма.
Причина за това са атмосферните условия, като разлика
в температурата, съчетана с
увеличена влажност на въз-

О

духа и на пътното платно,
умора на водачите в резултат
на дълговременно управление
на МПС, субективни грешки на
водачите на МПС, неправилни
действия на пътя в нарушение
на ЗДв.П, несъобразена или
висока скорост на движение,
техническа неизправност на
ППС и др.
Запазва се тенденцията на
територията на по-големите
общини с голяма интензивност
на човекопоток и МПС да се
реализират по-голям брой
ПТП. През м. ноември 2019
г. на територията на община
Силистра са реализирани найголям брой ПТП -13 бр. срещу
12 броя за 2018 г., община
Дулово - 5 бр. срещу 7 бр. за
2018 г., община Тутракан - 3
бр. срещу 1 бр. през 2018г.,
община Кайнарджа - 2 бр.
срещу 1 бр. за 2018г., община
Главиница - 2 бр. срещу нито
едно за 2018 г. и община Ситово - 2 бр. срещу 1бр. за 2018 г.
При разпределението на
ранените лица през м. ноември
2019 г. най-голям дял заема
община Силистра с 50.00%,
община Дулово с 20.00%,
община Главиница, община
Ситово и община Тутракан с
10.00%.
От представените данни за
допуснати ПТП през м. ноември 2019 г. се налага извода,

че като най-често срещано по
вид ПТП е сблъскване между
МПС странично - 18.52%, блъскане на пешеходец - 14.81%,
блъскане паркирано МПС,
блъскане в дърво и блъскане
в крайпътно съоръжение по
11.11% от всички ПТП. Изключително притеснителен е
фактът, че се отчита отново
висок процент на ПТП от вида
блъскане на пешеходец - 4 бр.
ПТП и 14.81% от всички ПТП,
както и блъскане на велосипедист -03.70%.
Броят на ранените лица е
най-висок при ПТП от вида
блъскане на пешеходец 30.00% . Три от загиналите
лица за отчетния период са
при ПТП от вида сблъскване
между МПС челно - 60.00%,
блъскане в дърво и блъскане
на пешеходец по 20.00%.
Извод: От статистическите
данни е видно, че съгласно разпределението на ПТП
по общини и видове няма
изразена ясна тенденция за
участъци с концентрация на
произшествия или конкретни
видове такива. Трябва да се
отбележи високият брой ПТП
и тежки такива на територията
на община Дулово и община
Силистра. Най-голям брой
ПТП с ранени отново се
наблюдава на територията на
най-голямата община - община

Силистра, а броят на загиналите лица е най-голям на територията на община Силистра - 4
броя. Няма участък от пътя и
особености от него, който да
способства за реализиране
на ПТП. При анализа на тежки
ПТП е видно, че те са разпределени в общини с най- голям
брой хора и там, където пътникопотокът е най- интензивен.
Няма изразена тенденция,
от която може да се направи
обосновано предположение за
обективни проблеми в дадена община, които са предпоставка за пътнотранспортни
произшествия.
Броят на ПТП-та през 2019
г. извън населеното място
е по-малък - 44.44% срещу
55.56 % в населеното място, а
през 2018 г. в населено място
59.09% срещу 40.91% извън
населено място. Причина за
големия брой ПТП в населено
място е увеличения брой регистрирани МПС на територията
на област Силистра и в голяма
степен невъзможността на инфраструктурата на градовете в
областта да осигури безопасно
движение на МПС.
По вида на ПТП-та може да
съдим, че основната причина
е несъобразена или висока
скорост, слаба квалификация
на водача на МПС, отнемане
предимство, състояние на
МПС, което не отговаря на
изменените метеорологични
условия и в цялост неспазване правилата за движение.
В тази връзка се планират и
реализират СПО с направление
„Контрол на максимално разрешената скорост на движение
за дадения участък“.
От данните за отчетния период може да се направи извод,
че има влошаване на пътната
обстановка по отношение на
общия брой ПТП, тежките ПТП,
ранените и убити лица. “ТГ”

регион
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Актуално:

Практика със Закона за достъп до обществена информация:

Ефектът „Време за събуждане“ Нас ще ни питате ли?

Калина ГРЪНЧАРОВА,
Координатор на Програма
Достъп до Информация
за област Силистра
„Законът за достъп до обществена информация е полезен, когато искаме да проверим къде и как се харчат
нашите пари, на данъкоплатците“, смята силистренецът
Свилен Димитров. През тази
година той бе сред активните
граждани, който ползвайки
ЗДОИ и преминавайки през
всички фази на получаване на
информация, включително и
съдебна, се добра до исканите
данни. И ги направи обществено достояние чрез фейсбук и
информационни сайтове.
Свилен Димитров и неформална група „Протест Силистра“, на която той е говорител,
се интересуваха чрез подадено
заявление по ЗДОИ до кмета на Силистра за разходите
по дейността „Озеленяване“.
Следейки общинския сайт, те
остават с впечатление, че в публикуваните отчети са посочени
общи суми, липсва конкретност,
което неминуемо води до заключението за липсата прозрачност.
На протестна акция пред журналисти под наслов „Време за
събуждане“ , те влизат в сградата на общината и символично
подаряват чрез портиера на
кмета и общинска администрация инструменти за почистване
на сняг, закупени от тях заедно
с подробна фактура за купеното,
като демонстрират как очакват
администрацията да се отчита

за разходите си пред гражданите. Независимо, че кметската
заповед е за пълен достъп до
исканата информация, от общинската администрация дават
отчет само за 297 000 лв. от публикуваните на сайта 670 000 лв.
Това е логичен повод за внасяне
на жалба от заявителя Свилен
Димитров пред Административен съд - Силистра. На двете
открити заседания присъстват
граждани и членове на групата
„Протест Силистра“, но не и
представители на общината.
Със свое решение съдът
задължава кмета на Силистра
да предостави достъп до извършените разходи за дейността
„Озеленяване“. От общината се
бавят и не го изпълняват. Така
се стига до ново дело по чл.304
от АПК, за неизпълнение на
съдебно решение и до любопитния момент: след внасянето
на молбата, но преди произнасянето на съда, от общината се
задействат за едно куриозно и
спешно изпълнение - предоставят документите и отчетите,
но не на заявителя Свилен
Димитров, а на съда. Съдът е
принуден да ги върне отново
на общината, става ясно от
публикуваното разпореждане,
като прави пояснение, че не е
орган на изпълнение по ЗДОИ
и че адресатът на изпълнението
е друг. В мотивите на разпореждането съдът разяснява още, че
„определеният срок от 7 дни, от
които 5 работни, са достатъчни,
за да се изпълни задължение
за копиране на документация,
находяща се в Общината“.
По това дело съдебната
институция се произнася с
разпореждане, с което налага
на кмета глоба от 200 лв.
В крайна сметка, Община Силистра предоставя на
Свилен Димитров от група
„Протест Силистра“ над 200
страници отчети, протоколи и
фактури по дейността „Озеленяване“ за 2018, които станаха достояние на обществото.
Ефектът е безспорен, защото все повече хора в Силистра започнаха активно да се
интересуват от работата на

общинската администрация по
различни проекти, разходването на общинския бюджет или
реакцията на общината по възникнали проблеми. „Но би било
в пъти по-добре, институциите
да публикуват всичко в интернет, за да не се минава през
множество трудности, докато
се стигне до реалната информация - категоричен е Свилен
Димитров. - И в този мандат на
кмета ще ползваме Закона за
достъп до обществена информация. Предстои приемане на
бюджета и други дейности, по
които ще следим дали се дава
пълна информация“.
Изграждането на нова индустриална зона в Силистра,
за която се говори от дълги
години, а реални действия
липсват, е едно от новите предизвикателства. „Ще следим
темата за индустриалната зона
отблизо и ще ви информираме
своевременно и безпристрастно за всички действия или
бездействия, свързани с нея
и както винаги ще говорим с
имена и няма да спестяваме
нищо на никого обещават Свилен Димитров и сайтът silistranews.Припомням, че за своята
активна работа чрез ЗДОИ за
прозрачност на местната власт,
на 28 септември т.г. на церемонията по повод Международния
ден на правото да знам, Свилен
Димитров и неформална група
„Протест Силистра“ бяха отличени с Грамота в категория
„Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ“.
„Първата награда, която печелим и която е знак, че се
движим в правилната посока,
сподели на церемонията Свилен Димитров. Тя е за всички
нас, гражданското общество,
което не се страхува да постави
неудобните въпроси пред така
наречените „управляващи“.
Само по този начин ще ги накараме да си вършат работата, за
която сме ги избрали! Защото
те са наши служители, а ние
сме им работодател и искаме
отчет за това, което вършат с
нашите средства! Заедно можем и нито крачка назад!“

Защо? Къде сбъркахме?
Пребиха от бой най-добрия млад механик в Европа Ерен от Искра

Ерен Осман от Професионалната гимназия по механотехника "Владимир Комаров"Силистра, родом от с.Искра, община Ситово, спечели първо място в международното
състезание "Млади механици" проведено в полската столица Варшава през м.май т.г.

Любомир ДОБРЕВ
ъкмо завърших и изпратих втория репортаж за
Ерен. За онова момче
от Искра, което през лятото
победи връстниците си от 8

Т

държави на Стария континент
на състезание в Полша и стана
„най-добрият млад автомонтьор
в Европа“. В резултат на тази
победа награда получиха не
само той и преподавателят му,

но и Гимназията по механотехника /17 хил. лв./, в която се е
обучавал и която със закупеното
най-модерно оборудване от
тази награда ще отвори модерен училищен сервиз.

Свилен ДИМИТРОВ
гр.Силистра
исля си… дали една
голяма част от българите не знаят
или не разбират, че след
като гласуват за дадена
партия, чрез държавната
субсидия те дават пари от
своя джоб на тази партия.
Държавните субсидии се
определят всяка година в
държавния бюджет и се
отпускат на четири равни
транша към партии и коалиции, които отговарят
на определени условия,
а определените условия
са да спечелят поне 1%
от общия брой гласували.
Депутатите решиха, че
партиите и коалициите
ще получат по 8 лева на
глас за следващата 2020та година. Което значи,
че ГЕРБ ще получат над 9
милиона лева, БСП над 7,
„патриотите“ над 2.5, ДПС
също, а ВОЛЯ над 1 милион.
Още няколко партийки, за
които почти никой не е
чувал, а гласувалите за тях
има голяма вероятност

вече да са им забравили
името, също ще получат
едни сериозни пари, които ще отидат незнайно
по какви пътища. И това
само за една година. Стана
ли ви интересно за какво,
аджеба, се използват партийните субсидии?
Видяното до момента показва, че партиите харчат
парите, получени от нас,
за да прокарват идеите
си, дали чрез рекламни
материали, дали чрез поддържане на офиси и телевизии, дали чрез директно
плащане на избиратели и
симпатизанти - това няма
значение. Факт е, че никой
не пита НАС, избирателите - дали въобще искаме да
даваме пари от джоба си,
а какво остава да оказваме някакъв контрол, къде
биват харчени те. Ще ви
кажа какво мисля аз.
Аз мисля, че ако искам
да дам пари на партията,
за която съм гласувал на
изборите - ще давам членски внос, или пък дарение
(имам право да дарявам до
10 000 лева всяка година).
А какво, ако след като съм
гласувал и съм видял, че
съм бил лъган и предизборните обещания нямат нищо
общо с реалните действия
на дадената партия? Аз
вече не я подкрепям, но
парите от моя джоб си
текат по сметките на
хората, които най-нагло са
ме измамили. На практика
аз финансирам измамници,
за да могат следващия път
да ме излъжат по-добре, че
и други покрай мен. Значи,
господата „управляващи“

могат да си въртят задните части, накъдето духа
вятърът, всеки ден, че и
всеки час, но избирателят,
който би трябвало да е истинският управляващ има
право само на един избор веднъж на четири години.
След това - каквото кажат
„господарите“. Ето, това
вече е порочна практика,
която ни отдалечава от
истинската демокрация и с
която никога няма да бъда
съгласен. Аз не гласувам
за господар, аз гласувам за
служител!
Какъв е изводът тук
- партийната субсидия
подхранва желанието на
партиите на ВСЯКА цена
да печелят колкото се
може повече гласове, дори
с цената на престъпления,
без в същото време да ги
подтиква да се съобразяват с хората, които им
плащат, защото финансите веднъж спечелени, няма
как да бъдат спрени от
гласоподавателя.
Работата става следната - веднъж заявите ли да
ходите на един ресторант,
ще ходите там в продължение на четири години,
въпреки че са започнали
да ви лъжат в сметката
и че обслужването вече
не струва. А какъв е стимулът на управителя да
подобри обслужването,
след като има осигурена
клиентела за следващите
четири години, и нито
може да привлече нова,
нито да изгуби старата?!
Абсурд?
Не спете!
Ядосайте се!

Та, тъкмо изпратих материала… И звънна телефонът.
Преподавателят му Георги Стоянов: „Пребиха Ерен!“ „Как?
Кой? Защо?“ Веднага звъннах
на бащата. „Да, истина е, Ерен
е в болницата“, потвърди Гюнай.
Странно нещо е човешката
душа. Благодарение на дигиталното ни време, вече можеш да
видиш колко души са прочели/
гледали материала ти в сайта
на вестника или телевизията,
в социалните мрежи. И личи
нещо трудно обяснимо - публикациите, свързани с негативни
неща са преглеждани повече от
позитивните. Като пуснеш вечер
телевизора, те атакуват емисии,
започващи с катастрофически
информации, над които нямаш
власт да подредиш. Но когато
„бръкнеш“ в информационния
сайт или социалната мрежа,
имаш контрол какво да прегледаш. И все пак „лошата“ информация се гледа повече. Знам от
профила си. Не вярвайте обаче,
че журналистите с удоволствие
пишат и снимат катастрофи,
убийства, изнасилвания, затопени села от прелели язовири,
грабеж, измама. Няма такъв. Ще
го направят по силата на професионалната си ангажираност,
често в битка с институциите,
даже в спор с продуцентите,
които искат още и още от „лошото“. Защото то продава. Няма
обаче журналист /редактор,
репортер, кореспондент/, чиито
обществени сетива да останат
безразлични, когато дете предало намерен дебел портфейл
с пари в полицията, а вкъщи
родителите му едва свързват
двата края; когато рисунките на

малки художници от Силистра
са наградени в Япония и са
възхитили императора, а техни
приятелчета са поканени да
свирят в „Карнеги Хол“, защото
удивили световни музиканти;
когато някой направил пейки,
чешма, ремонтирал спирка - със
собствени средства - ей така, за
съкварталците си.
Не, не съм се отклонил. Просто исках да го кажа.
Та… Видели Ерен, братовчед
му и още един приятел, че селският път извън Искра е станал
по-хлъзгав след снощния дъжд
и като любители на автомобилите решили малко да повъртят
гумите по-екстремно. Били с
две коли, не в първа младост.
Било вечерта. Не нагазили
чужда нива. Не влезли в чужд
двор или собственост. Не били
заплаха за никого и нищо. Просто направили няколко кръгчета
върху така наречената „конна
писта“ извън Искра и се приготвили да се прибират. Когато
срещу тях светнали фарове на
трактор и от него слязъл мъж
от селото, на име Дженгис,
с кол в ръка. Насочил се към
Ерен и започнал да го удря.
Здраво. По главата, по ръцете,
стомаха, гърдите - където свари.
„Защо ме биеш, чичо Дженгис?
Какво съм направил?“ Няма
отговор, само удари. Момчето
пада на земята и почти губи
съзнание. Двамата му приятели преодоляват внезапния си
страх и успяват да повлияят
на побойника да спре. Следват
обаждане до бащата, на 112,
после болницата…
„Защо го е направил - питам
бащата - та Ерен е толкова кро-

тък? Да не би да имате стари
конфликти с Дженгис, ти или
момчето? Нещо в миналото, в
родовете ви, или по някакви
политически причини? „Не,
никога, даже може да се каже,
че сме приятели - казва Гюнай.
- Нямаме обяснение.“
Просто нещо ти е накриво - от
изпитото вино, заради жена ти,
заради съседа, заради международното положение… И
искаш да удряш, да нараняваш,
да унищожаваш /а ако е имал
пушка в трактора?/.
Какво става? Къде сбъркахме? Кое не направихме или не
правим в неголямата си държава, че не можем да оценим
нещата, които на вид са прости,
а всъщност безкрайно важни.
Например, тези младежи, този
млад човек - Ерен, чиито сръчни ръце прославиха България,
Силистра, а един мъж окървави
безпричинно. Тези младежи не
искат да напускат страната си
като много техни съселяни и
приятели. Познавам мечтите
им - искат да успеят в България.
Да си отворят свой сервиз за автомобили, да си купят модерна
апаратура, да се удоволстват от
работата си. А другите, ние, да
разчитаме на тях. И да илюстрират едва мъждукащата ни
надежда, че има млади хора,
които не са ни отсвирили - нас
и страната си. А имаме ли характера и настойчивостта да ги
опазим - от безразличието, корупцията, политическите игри,
от Дженгисовците, в различните
им форми? Защото винаги ще
има нещо или някой, който им
посяга. И няма да има отговор,
когато го питаш: ЗАЩО?
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Празник в Рибарската махала
П
Анастасия ЯКОВА
осетителският център на Архитектурния резерват „Рибарската махала” бе тесен да
поеме всички гостуващи
хора на 4 декември, когато
за пета поредна година
бяха поканени дарители
спомогнали за обзавеждането на рибарските къщи с
различни експонати. Всички
бяха развълнувани, защото
тук е преминало детството и младостта на повечето от присъстващите
и сега, при посещението,
възникват спомени.
Празникът започна с емоционална кратка програма
на деца от Детска градина
„Полет”.
Гости на събитието бяха

кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов,
зам.-кметът на Дарина
Иванова, Стефка Станко-

ва - директор на Дирекция
"Хуманитарни дейности" и
музейни специалисти.
Д-р Стефанов припомни
за реализираните проекти,

чрез които Рибарската
махала е придобила днешния
си вид. Архитектурният
комплекс стана притегателен център за много

посещения на туристи от
страната и чужбина. Има
заявка за посещение на
туристи от Швейцария.
Той връчи сертификати на
всички дарители - Мария
Мънзова, Васил Търпанов,
Анастасия Якова (която
дари керамичен сервиз по
време на събитието), Марче Радева, Иван Димитров,
Тодор Кръстев (дарил по
време на срещата войнишко ковчеже), Цветана
Кирова, семейство Огнян и
Донка Нецови и др.
Като на рожден ден красива торта с пет запалени свещички изненада
гостите.
Нека празникът да бъде
повод за по-нататъшно
разширяване и обогатяване
на експозицията на Рибарската махала.
Снимки:
Исторически музей

"В светлините на елхата" се
нарича празникът проведен
на 5 декември в Тутракан.
Парк "Христо Ботев" бе изпълнен с деца, техните родители
и много граждани дошли на
запалването на светлините
на коледното дърво.
Докато се стигне до този
момент обаче, се случиха
много любопитни неща - една
забавна история - вместо
коледния елф в крайдунавския град пристигна великденският. И той объркан от
ситуацията не знае какво
да прави. Но, тутраканските
деца и кметът д-р Димитър
Стефанов му помогнаха и
заедно запалиха празничните
светлини на коледната елха.

В ролята на объркания елф
влезе русенският актьор Илия
Деведжиев.
И още - много песни изпети
от ВГ "Слънчева усмивка",
а накрая - като в песента "подаръци ще има за всички

от сърце", раздадени от модерна Снежанка и красиви
илюминации.
Организатори на празника
са Община Тутракан и Общинският център за извъну“ТГ”
чилищни дейности.

Спомен за Вапцаров
С
то и десетата
годишнина от рождението на Никола Йонков Вапцаров бе
отбелязана на 5 декември от тутраканското
читалище, което носи
неговото име.
В залата на Обредния
дом се събраха любители на Вапцаровото
творчество, което бе
представено с подготвена за целта презен-

У

валите два екипа съставени от родител и
ученик бяха наградени.
Дария Григорова и Филиз
Ферад е единият екип, а
вторият - Иванка Морарова и Никола Мораров.
Тяхната награда е екскурзия до Банско с посещение на родната къща
на Никола Вапцаров.
Своето място в Читалището вече заема и нов
портрет на Вапцаров електронна графика.
“ТГ”

тация от секретаря на
Литературния клуб на
местните творци Иванка Морарова.
Рецитираха се популярни стихове от поета, Вокална група "Северини" изпълни песента
"Хайдушка" също по Вапцаров текст, а Илона
Калчева и Володя Иванов
- песента "Пролет".
На тематичната среща бяха отчетени резултатите от предварително обявения конкурс за изработка на
видеоклип вдъхновен от
Вапцаров стих. Участ-

спешно бе участието на самодейците от НЧ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Коларово в Общинския преглед на художествената самодейност - Раздел
"Турски фолклор". Най-възрастната самодейка Маринка Спасова на 78 г. получи
плакет и грамота.
Вокална група за автентични турски народни песни с худ. ръководител Ертан
Рафи се класира на 1-во място. Дуетът Сабрия Юлми и Саадет Мехмед зае 2-ро
място, а изпълнението на дуета Сабрия Юлми и Танжу Меджелит - трето място.
Вокалната група взе участие със стария автентичен турски обичай "Къна геджеси" и получи поощрителна награда.
От все сърце благодарим на художествените ръководители и всички самодейци
за участие и отлично представяне.
Успехи и през следващия творчески сезон!

общество
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На Никулден в Тутракан
от стр. 1
Патриарх Неофит, отслужи
празнична литургия и водосвет в храм "Св.Николай"
в съслужие със свещеници
от епархията.
Връщайки се назад в годините на празника ще отбележим, че през 2013 г. Н.
Св. Патриархът на България Неофит бе в Тутракан
и благослови жителите да
имат добри дни и благоденствие. За първи път в
историята на близо 150-годишната църква, Патриарх
служи в нея, което е чест
за тутраканци.
След литургията тогава
патриарх Неофит освети
стотина работят на общо
7 места по реката. Неколцина са и ветераните
в бранша, които въпреки
напредналата си възраст
се регистрират редовно.
Реализирането на уловената риба е един от важните
проблеми, факт е обаче, че
единствено в Тутракан от
цяла Силистренска област
има две рибни борси.
Историята сочи още, че
през 2012 г. за първи път

автентичната рецепта.
На първо място е пълненият шаран приготвен от
Центъра за социална рехабилитация и интеграция,
следвани от НЧ "Светлина
- 1941 г.", с. Преславци и

се, с най-големия улов на
риба. Аз се радвам, че вече
девета година празнуваме
именно по този начин Никулден. Пожелавам ви и на
предстоящите празници
да сте събрани с всички

Йорданка Методиева.
Поощренията бяха за Донка Нецова и екип "Рибарски
къщи".
Победителите получиха
своите награди от кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов, който каза: "На
всички вас честитя Никулден, защото малко или

роднини и приятели!
Искам да благодаря и на
всички участници за това,
че се явиха с толкова красиви, надявам се и още повкусни рибни ястия, да ви
поздравя за това, че имате
хъс да приготвите именно
за този конкурс шаран. Защото аз за 8 години още не

много сме свързани с този
празник - имаме близкиименници, имаме приятели-рибари, много моряци.
Тутракан е дунавски град,
град, който се слави с наймного рибари и, разбира

съм посмял да го направя, но
преди малко г-н Бойчев ме
амбицира, така че обещавам догодина и аз да взема
участие."
Калина ГРЪНЧАРОВА

водена от зам.-кмета Кемаледин Авджъ.
Местните самодейци от
ТФ "Детелини" представиха
възстановка на стария рибарски ритуал "Избиране на
ватаф" (избор на главатар
на рибарите). За поредна
година това е рибарят
Милен Порожанов, който
слизайки от лодката на
брега, показа улова си.
В памет на рибарите
останали завинаги в река-

колкото и странна да е тя
Етнографския музей "Дунав- - липса на мъже, които да
ски риболов и лодкостро- носят хоругвите.
ене" и посети строящия
Водосвет и избор на
се параклис "Св. Димитър
ватаф
Солунски", разрешение и

Кулинарното жури д`апел

Доротея Бальовска е майстор на пълнения шаран

благословия за строежа, на
който, Неофит даде в последните дни като митрополит на Русенска епархия.
През 2015 г. и 2018 г.
празнична Света Литургия
в Тутракан отслужи Н.В.Пр.
Русенският митрополит
Наум.
Литийно шествие до брега на р.Дунав тази година
не се състоя, а причината,

Водосвет за благополучие
на рибарите и жителите
на община Тутракан - на
брега на реката, отслужиха
отец Васил, отец Йордан и
отец Георги от духовната
околия.
В началото на миналия
век в града на рибарите,
както са наричали Тутракан, е имало над 5 000
рибари, а в днешно време

Първо място в Кулинарния конкурс за Центъра за социална
рехабилитация и интеграция

празникът на Св. Николай
бе отбелязан на брега на
река Дунав, там, където
в по-далечни времена са
се извършвали обредните
ритуали.
През 2014 г. екип на китайската Агенция Синхуа
бе на Никулден в Тутракан
начело с кореспондента си
Уан Синжан.
Специални гости през
2017 г. бяха посланикът на
Азербайджан у нас Наргиз
Гурбанова, нашите приятели от румънското селище
Кирнодж - зам.-кметът
Адриан Кирица и председателят на църковното
настоятелство Аурелиан
Котобан, а през 2018 г. тук
бе делегация от побратимения град Чорлу, Турция,

та бяха хвърлени венци и
цветя.
Печени шарани бяха раздадени като курбан на присъстващите.

Кулинарният конкурс
За девети път на Никулден в Тутракан се провежда
и Кулинарен конкурс - тази
година той бе за "Никулденски пълнен шаран по традиционна нашенска рецепта".
15 бяха участниците-майстори от цялата община
на това традиционно за
района ястие.
Три Шеф/ки - Антоанета
Чорбаджиева, Русина Махакян и Димитрина Ройбова,
оценяваха конкурсните ястия по три критерии: вкус,
аранжиране и най-близко до

Второ място за НЧ "Светлина - 1941 г.", с. Преславци

Поощрителна награда в конкурса за най-вкусен пълнен
шаран бе класиран екип "Рибарски къщи"

регион
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напредък на администрациите при
„Икономика в интерес на хората" Отчетен
публикуването на данни в отворен формат
В
П

края на м.ноември в
курортното селище
Кранево се проведе
семинар „Икономика в интерес на хората“ организиран
от Представителството
на Европейската комисия в
България за журналисти от
регионални медии. В него се
включи и главният редактор
на в. "Тутракански глас"
Калина Грънчарова. Основната цел на семинара бе да
запознае представителите
на медиите с актуални икономически теми от дневния
ред на Европейския съюз,
приоритетите на новата
Комисия „Фон дер Лайен“,
състоянието на местната
икономика, възможностите
за инвестиции, влиянието
на европейския бюджет,
очакваните реформи.
Шест са основните приоритети на Комисията
„Фон дер Лайен“, информира Цветан Кюланов - и.д.
ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.
Първият е „Европейски зелен пакт“ и е насочен към
чистата енергия и транспорта, нулево замърсяване,
биологично разнообразие и
др. Вторият е „Икономика
в интерес на хората“, което означава стабилност и
растеж, малките и средни
предприятия, справедлива
минимална работна заплата. „Подготвена за цифровата ера Европа“ е третият приоритет, който
залага на изкуствения интелект, план за действие
в областта на цифровото
образование, изследвания
и иновации. Четвъртият е
свързан с върховенството
на закона и намирането на
механизъм за съблюдаването му. „По-силна Европа
на световната сцена“ е

петият приоритет с внимание върху промени за побързо вземане на решения.
„Конференция за бъдещето
на Европа“ е шестият
акцент, който извежда
мнението на гражданите
на Европейския съюз на
преден план.
331 млрд.евро е проектобюджетът на Европейския
съюз за следващите 5 години, като политиката на
сближаване, която е сред
най-важните за България,
остава основен приоритет
и за новата Европейска
комисия. Тя започна работа
от 1 декември т.г. под председателството на Урсула
фон дер Лайен и е с мандат
да 2024.
„България остава страната-членка с най-ниски
доходи на населението,
съответно с най-високи
нива на бедност в съюза,
коментира Цветан Кюланов. Относно минималните
доходи, това, което предсе-

дателят Урсула фон дер Лайен е обещала е в първите
100 дни от своя мандат да
предложи конкретно правно
предложение да се въведе
на европейско ниво формула за минимална работна
заплата. Тя няма да е една
и съща за европейските
страни, а ще е базирана на
икономическите условия във
всяка от тях. В последните
няколко години българското
правителство увеличава минималната работна заплата
с темпове по-високи от
ръста на икономиката. От
тази гледна точка мисля, че
не би трябвало да очакваме
нещо решително коренно
различно”.
Сред дискутираните теми
на семинара бяха също бъдещата финансова рамка на
ЕС, политиката на регионално развитие и сближаване след 2020 г., както и възможностите за България.
Европейските структурни
и инвестиционни фондове са

равителството прие
Доклад за напредъка
по изпълнението на
РМС №436/2017 г. относно приемането на Списък с
набори от данни по приоритетни области, които да се
публикуват в отворен формат.
Целта е да има по-голяма
прозрачност и отчетност на
процесите, свързани с достъп
до обществена информация
и проследяване на изпълнението на законоустановените
задължения на отделните
административни структури.
От 15 февруари администрациите публикуват наборите от данни на новоизградения Портал за отворени данни
на Република България, който
е разработен по проект „Подобряване на процесите,
свързани с предоставянето,
допринесли за увеличение на достъпа и повторното избрутния вътрешен продукт ползване на информацияна страната ни с 5,5% и та от обществения сектор“,
са помогнали за разкриване финансиран по Оперативна
на 200 000 работни места програма „Добро управление“
до 2019 г. С европейски- (https://data.egov.bR/).
те средства са направени
На новия портал са прехмножество инвестиции в върлени профилите на адмирегионите и в научно-изсле- нистраторите модератори на
дователска дейност, модер- регистрираните организации,
низирани са 242 километра както и публикуваните в отвопътища, подкрепени са 3893
малки и средни предприятия.
През следващите 7 години
акцентът ще бъде поставен
върху прехода към интелигентна нисковъглеродна
икономика и административни опростявания. Целта е 75% от финансовите
ресурси да бъдат насочвани
към най-бедните региони и
държави-членки на ЕС. Докато в сегашния програмен
период 2014-2020 г. България
е разполагала с 8,1 милиарда
лева, то през следващия те
ще бъдат 10,1 милиарда,
стана ясно на журналистическия семинар.
“ТГ”

рен формат данни. Мигрирането на данни от стария към
новия портал бе извършено
при изричното условие да бъдат прехвърлени единствено
данните, публикувани в отворен формат. По този начин бе
преодолян един от основните
недостатъци, проявили се при
стария портал, а именно - наличието на данни, които не са
в отворен формат.
От създаването на Портала за отворени данни през
ноември 2014 г. до неговото
прехвърляне през февруари
2019 г. на http://old.opendala.
government.bg, са създадени
501 профила и са публикувани общо 8 927 набора от
данни от 444 организации от
обществения сектор.
Всяка година, по предложение на председателя на Държавна агенция „Електронно
управление“, на основание
156, ал. 3 от Закона за достъп
до обществена информация,
Министерският съвет приема
Списък с набори от данни по
приоритетни области, които
да се публикуват в отворен
формат на Портала за отворени данни.
“ТГ”

Нови инициативи на Читалищното
настоятелство в с.Коларово

Държавата плати аварийния ремонт
на училището в село Искра
ад 106 000 лева отпусна
Министерският съвет по
бюджета на община Ситово аварийния ремонт на покрива на
ОУ „Стефан Караджа“ в с. Искра.
Учебният корпус на училището
пострада сериозно в началото на
май след като невиждана буря
потроши десетки обществени,
стопански и жилищни сгради в
Силистренска област. Стотици
бяха повалените от бурния вятър
дървета и поразените от градушката овошки.
Най-тежко бе положението
в село Искра, община Ситово,
където „черният вятър от запад“,
както го наричат местните жители, отнесе голяма част от покрива
на основното училище. Само
късметът помогна тогава да няма
пострадали ученици и минувачи
“ТГ”
в селото.

Н

Ч

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 9 декември 2019 г.
1 санитар, средно образование, двусменен режим на
работа;
1 касиер, основно образование, двусменен режим на
работа
1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП
1 машинен оператор- дървообработване, основно
образование
1 лекар, висше образование - специалност „Медицина”

италищното настоятелство на НЧ "Св.
Св.Кирил и Методий"
в главинишкото с. Коларово
се зае да осъществи две
нови инициативи.
Първата - да се ремонтират всички стари столове и маси. За целта вече
са осигурени платове за
тапицерията - дарение на
Читалището е направила
Петранка Павлова - председател на ЧН. За другите
необходимости - дунапрен,
видии, болтове, боя, лак и
тапицерски телбод, за съдействие ще се отнесат
до общинския кмет Неждет
Джевдет и до кмета на
с.Коларово - Нуртен Али.
Втората инициатива е да

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
едно направление:
- За обучение по време на работа
1 барман, няма изисквания

се възроди стародавната
традиция "На хорото на
мегдана, на мегдана сред
селото" всяка неделя, както
е било в старо време. Началото ще бъде поставено на
5 януари 2020 г., в 15:00 ч. в
салона на Читалището.
"Каним всички желаещи!
От нас музиката, от вас
- настроението!" - категорични в поканата са от
Читалищното настоятелство.
На снимката: Дарение за
Читалището в с. Коларово
- малки столчета (скоменчета), от Илия Станев дърводелец от с.Зафирово,
за което благодарността
е от сърце.
“ТГ”

хоби
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Забавна астрология
СУДОКУ

Влизам в аптеката и казвам:
- В отчета ви за деня до НАП
- Дайте ми нещо за гърло.
касовият апарат отчита 50 лева
А аптекарят: - Нож или въже? средно на ден...
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Bъв Facebook грозна жена и
В швейцарска банка, клиент
беден мъж няма...
шепне тихо на служителя: - Г-не
мога ли да внеса 1 милион $?
На гарата в Монтана... мъж
- Да г-не, но не шепнете, не е
се опитва да качи един овен във грях да си БЕДЕН!
влака. Възмутеният кондуктор
се развикал: - Къде си тръгнал
Измрели три четвърти от
с този овен, бе селянин?!?
българския народ от глад и
- Селянин си ти... и това не от Европа пратили комисия от
е овен, а рушвет! Овенът учи експерти да огледат нещата
право в София!
на място. Гледали те, цъкали
с език, чудили се и накрая
След Никулден шараните плуват възкликнали: - Каква ужасна
вече по-спокойно, но прасетата трагедия! Горката страна, но
изпаднаха в Коледна депресия... пък какъв нисък бюджетен
дефицит има!
Две блондинки се говорят.
Едната казала: - Вчера си напраПреди поредното повишаване
вих тест за бременност.
на цените, български политик
Другата попитала: - Е, трудни решил да поговори с електораФирма MPGS GmbH-Германия търси 6
ли бяха въпросите?
та. Слязъл от джипката и спрял
души работници за завод за производство
един случаен човек от улицата.
на детайли от стъклопласти в Германия.
В един магазин в мола влиза
- Кажете, ако се качат цените
Немски трудов договор и осигуровки.
мъж. Разглежда и пита: - Изви- с 20 процента, как ще живеете?
8 часа на ден, 40 на седмица. Фирмата
нете, а тези високи токчета по
- Ми как, - както и сега - от120 лева дали се търсят?
говорил минувачът.
осигурява обучение, безплатни квартири,
- Разбира се! Имате прекра- Наистина?! А ако се качат
работно облекло, транспорт.
сен вкус! Като тези продаваме цените със 50 процента?
CV със снимка изпращайте на
по 20 чифта на ден!
- Ще си купя нова кола...
е-мейл: nisco@abv.bg
- Странно… А този костюм
- Добре, а ако се качат със
За
информация:
GSM 0897 566 195
за 680 лева?
100 процента?
- Също е много добро качест- Ами, сигурно ще си купя и
Колега пита финансовия
Едно време, когато в нищо не
во! Страшно много се търси!
вила.
- Странно… А тези ризи по
- Наистина ли? - казал зарад- министър Владислав Горанов: те бива ставаш общ работник,
- Коя е любимата ти поза в а сега тези които за нищо не
150 лева?
ван политикът. - Ама, вие какво
секса?
ги бива стават депутати или
- Извинете, но защо все каз- работите?
- 69 + ДДС!
общински съветници...
вате “странно”, та “странно”?
- Имам погребална агенция...

Работа в Германия

Сканди

Каква е молитвата на
вашата зодия?
Овен: "Боже, дари ме с търпение... И си го искам
ВЕДНАГА, ЧУВАШ ЛИ?!"
Телец: "Боже, дай ми сили да променя живота си...
ама не веднага!"
Близнаци: "Ей, Боже (или Богиньо)... Кой си всъщност? Какъв си? Какво си? Колко сте? Изобщо не
мога да си го представя..."
Рак: "Отче наш, знам, че не бива толкова много
да завися от теб... но на кого друг да разчитам за
важните неща в живота?"
Лъв: "Ей, тате, знам, че съм любимото ти хлапе
и се гордееш с мен..."
Дева: "Боже, направи света едно по-добро място
и не се издънвай като предния път."
Везни: "Господи, знам, че е крайно време да взимам решения сам, но искам да знам: какво мислиш
ти по въпроса?"
Скорпион: "Боже, помогни ми да простя на
враговете си, защото тези копеленца изобщо не
заслужават!"
Стрелец: "О, всемогъщи, всезнаещи, всесилни,
вечен Боже! Моля те за сто милионен път - помогни
ми да не преувеличавам!"
Козирог: "Отче наш, мислех да се моля, но знам,
че трябва сам да се справя с проблемите си, така
че... все пак благодаря!"
Водолей: "Господи, едни казват, че си мъж... други,
че си жена... А аз казвам, че всички имаме по нещо
божествено! Така че, защо да ти се молим въобще?"
Риби: "Отче наш, ти, който си на Небето...
Понеже животът е гаден и смятам да му друсна
една стограмка, нека тежкото ми пиянство и махмурлукът след това бъдат в твоя чест... Наздраве
и амин!"
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тАМ, КрАЙ реКАтА...

Предколедно с гласовитите "Щурчета"

от стр. 1 репортерския диктофон и
споделиха защо са се запиля си Антония Камбурова и сали да пеят в групата и как
със своите родители. Техни работят със своя ръководигости бяха кметът на община тел Антония Камбурова.
Тутракан д-р Димитър СтеКоки (Калоян): Обичам
фанов, на когото благодари- да пея. Най-много харесвам
ха за съдействието при оси- песента "Кокошка при хамбагуряване на репетиционната ра". Много харесвам, че г-жа
зала, зам.-кметът Дарина Камбурова свири на йоника.
Иванова, Данаил Николов - И аз имам йоника в къщи и
председател на ОбС на БСП, се уча да свиря.
директорът на СУ "Йордан
Ванеса: В тази група съм,
Йовков" - Анелия Калдарева защото обичам да пея. Когаи моя милост.
то сме послушни, госпожата
Вокална група "Щурчета" казва, че пеем много добре.
и солистката Елица КамбуКубрат: И аз пея тук. Има
рова подариха на гостите едни момиченца, които пееха
специално изработени от тях и после и мен ме записаха.
коледни картички.
Хубаво е тук.
Музика, весела глъч и, разПреси: Обичам да пея.
бира се, песни съпровождаха Една песен много обичам да
партито. Малките изпълни- пея, но забравих как се казтели от "Щурчета" - мини, с ва... "Ко-ко-ко..." ("Кокошка
удоволствие застанаха пред при хамбара")

"Щурчета" са вокална група
от 2017 г. и началото е поставено като формация към
читалището.
Основите на групата са положени от Елица, Бояна, Санем и Мария. В последствие
към нея се присъединяват
и други деца, но основното
ядро остава от същите деца
и Шейда. През 2018 г. е създадена и групата "Щурчета"
- мини с деца от детските
градини - Йоана, Коко, Ванеса, Преси, Калина, Кубрат,
Марти, Шани и Райна.
През 2018 г. децата имат
няколко участия на конкурси и фестивали: "Утринна
звезда" в КК "Албена" - 2-ро
място, "Звукът на времето"
във В.Търново - 2-ро място,
"Сцена под липите" в Николово - 1-во място, а заедно
с ТФ "Дунавска младост" -

комплексна награда на кмета
на общината.
2019 г. е още по-богата
на участия и спечелени награди.
В конкурса "Бъдност за талантите на България" групата печели 1-во място, а като
солисти първи места заемат
Елица и Йоана.
В Международния конкурс
"Звукът на времето" във
В.Търново, в раздел "Вокални формации", Голямата
награда бе присъдена на
"Щурчета", 1-ва награда за
"Щурчета" - мини, Елица е
на 1-во място с номинация
за Гранд при на фестивала
и на 1-во място в раздел
"Фолколр".
В МФ "Морско конче", който се провежда в Обзор, в
раздел "Обработен фолклор"
"Щурчета" са класирани на
1-во място, а в раздел "Поп
пеене" първа е Йоана.
На същия фестивал дуетът
Йоана и Коко е отличен с
наградата на кмета на Несебър, а наградата на кмета
на Обзор е за Елица - за
комплексно представяне.
Тя печели първите места в
разделите "Фолклор" и "Поп
пеене", както и Гранд при в
раздел "Вокал".
Националният конкурс
"Фолклорен извор" е следващото участие на атрактивните малки изпълнители.
Там в небивала конкуренция
с ансамбли и професионални състави "Щурчета"-та са
първи.
Елица и вокалната група
печелят първо място на Международния конкурс "Съзвездия в Несебър", а на второ
място са Йоана и "Щурчета"мини.
Голямата награда на Община Несебър за комплексно
представяне на всички състави отива при ВГ "Щурчета".
Към всичко това можем да
добавим концертните изяви:
участие на туристическите
атракции в Русе, в редица
концерти в общината и областта, концерт пред 50000
публика на Бузлуджа, в юбилеен концерт на Професионална гимназия "Н.Хайтов"
във Варна, в концерт в Копривщица.
Децата са поканени за
самостоятелен 40-минутен
концерт в "Копривщенски
вечери" през м.август 2020 г.
Елица Камбурова е член за
трета година на фондацията
на Димитър Бербатов - "Успелите деца на България", а
ВГ "Щурчетата" са членове за
първа година.
След коледното парти,
ръководителят на групата
Антония Камбурова написа
в социалната мрежа "Фейсбук": "Това са хората, които
не изоставиха нито за миг
мен и "Щурчета"-та! Които
знаят, че талантливите деца
на града - няма значение

12 - 18.12.2019 г.

По Коледа
Коледна картичка с
поетично посвещение
за главния редактор на
в. "Тутракански глас"

Коледата наближава
и Войсът бясно, бясно отново се задава.
Калина крачи из града,
снима, пита и разплита всякакви дела.
"Тутракански глас" вестник най-любим си ти,
а Тутракан е градът на нашите мечти!
"Щурчета" пеят и се вихрят из града
заглушавайки всички проблеми
и дилеми до една.
От Коки и "Щурчета"-мини

пеещи, рисуващи, обичащи
науката или спорта - са
общ приоритет. Хора, които
загърбиха всякакви лични,
професионални, политически или каквито и да е различия - за да ни помогнат,
както могат.
Има момент, в който всеки
трябва да направи избор.
Ние направихме нашия да съхраним групите и солистите и да продължим
напред. Благодаря на Кмета на гр.Тутракан - Димитър Стефанов, на Данаил
Николов - председател на
БСП-Тутракан, на заместник-кмета Дарина Иванова,

на г-жа Анелия Калдарева
- директор на СУ "Йордан
Йовков", на жената-глас г-жа
Калина Грънчарова, на Стив
Хараламбиев... на страхотните, сърцати и всеотдайни
родители.
Благодарим за подкрепата на всички читалищата в
община Тутракан, които ни
подадоха ръка! Пожелаваме си през идната 2020 г.
преди всичко здраве! Много
емоции, творчески успехи и
незабравими мигове с нашите нови домакини и приятели
- читалище "Христо Ботев",
с.Белица".
Да бъде!

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за слънчев панел
с бойлер за топла вода имат единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2019
в 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

12 декември - Мирела ИЛИЕВА, ТФ "Дунавска младост", тора "Моника Койчева", Тутракан
15 декември - Николай НЕДЕЛЧЕВ, Учител, гр.Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
16 декември - Дарина МИЛАНОВА, ВГ "Северина", НЧ
13 декември - Анелия АНГЕЛОВА, с.Старо село, община
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
Тутракан
17 декември - Ердживан МЮМЮН, Общински съветник,
13 декември - Неджмие НУРИ, гр.Тутракан
15 декември - Елеонора ГЕОРГИЕВА, Нотариална кан- ОбС-Главиница

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