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Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 47

Година XLIX

17 - 23 декември 2010 г.

Цена 0.50 лв.

Вицесветовен шампион
е Краси Костадинов
Калина ГРЪНЧАРОВА
хващане на дясната ръка точно преди финала остави на второ място Красимир Костадинов в категория до 100 кг на завършилото Световно първенство
по канадска борба в Мескит/Лас Вегас, Невада, САЩ. Така без съпротива той
загуби схватката срещу казахстанеца Димитрий Трубин.
Сребърният медал ще попълни богатата колекция на Краси от отличия. Припомняме,
че Красимир Костадинов е световен, европейски и републикански шампион в този
силов спорт. Победител е в различни международни и вътрешни състезания.

С

Тази вечер

Иван Иванов-Машината
е на арената
Б

ългарската ММА Федерация ще реализира заключителния за
2010 година голям турнир
от веригата "Maxfight",
който ще се проведе тази
вечер. Арена на сблъсъците
ще бъде столичната зала
"Универсиада". В събитието този път ще участва
една от големите звезди
на свободните боеве в света Gary Goodridge, чийто
съперник ще е дебютантът Любо Симеонов.
Тутраканецът Иван Иванов - Машината, който
тренира във варненския
клуб „Десант” ще се изправи срещу един от световните шампиони по бойно
самбо - 77 килограмовия Румен Димитров - Близнака.
Всъщност, първоначално
Иван трябваше да играе
срещу другия брат-близнак
Росен, но той скоро получи
травма – счупена челюст.

Около 3 март, 24 май и 22 септември се събират по 4 почивни
дни. За 6 септември ще се почива
3 дни. Новите почивни дни ще се
отработват в четири съботи

Така на арената Иван ще
излезе очи в очи срещу
Румен.
Треньор на Машината е
Николай Добруджански.
Припомняме, че Иван Иванов е от Тутракан, тренирал е 10 години борба.
Повече от три години се
занимава професионално
с ММА, което не му пречи
да се отдаде на юридическата професия и вече е
завършил семестриално
специалност Право.
Той е и състезател на
националния отбор на ММА,
и в кариерата си до момента няма загуба от българин. Като цяло в личния
му актив има записани 11
победи и само 4 загуби от
чужденци.
Повечето от момчетата,
с които тренира във варненската зала са начетени
и техния труд в спорта не
трябва да се омаловажава

П

равителството прие
решение за разместване на почивните
дни през 2011 г. Целта е да
не се прекъсва работната
седмица и да се осигури
по-ефективно използване
на дните за отдих, съобщи
пресцентърът на МС.
За почивни дни са обявени 4 март (петък), 23 май
(понеделник), 5 септември
(понеделник) и 23 септември
(петък).
По този начин около националните празници - Денят на Освобождението на
България от османско иго,
Денят на българската про-

на стр. 6

Ветеринарите се грижат за здравето на
животните, за да са здрави хората
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 14 декември 1897 г. е приет Законът за санитарноветеринарната полиция, с което се поставя
началото на Ветеринарномедицинската служба в
България. На тази дата се отбелязва и професионалния
празник за всички ветеринарни специалисти.
На 14 декември 2010 г., тутраканските ветеринари

Почиваме
общо 15 дни
за 4 празника
през 2011 г.

домакинстваха празнична среща, в която се включиха
голяма част от държавните ветеринарни специалисти, а така също и частно практикуващите техни
колеги. Те бяха поздравени от в.и.д Директор на
РВМС-Силистра д-р Георги Петров, който представи
и поздравителния адрес от шефа на НВМС д-р Йордан Войнов до д-р Димитър Стефанов, официалният
на стр. 3

света и култура и на славянската писменост и Денят на
Независимостта, ще бъдат
осигурени по 4 почивни дни.
3 ще бъдат празничните дни
около 6 септември - Денят на
Съединението.
Новите почивни дни ще
се отработват в четири съботи - съответно на 19 март,
28 май, на 3 септември и 17
септември.
По предложение на правителството и с одобрени от
Народното събрание промени в Кодекса на труда (чл.
154, ал. 1) Велики петък е
обявен за официален нера“ТГ”
ботен ден.

Абонамент'2011
"Тутракански глас" Вашият вестник!

Каталожен № 2487
Годишен абонамент - 25,00 лв.

Абонирайте се в пощенските станции
и в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
СЕМИНАР И РАБОТНИ СРЕЩИ
В СТОЛИЦАТА

В семинар за експерти по програми и проекти участваха зам.-кметът Иван Недев, главният счетоводител
Николинка Ганева и нач.-отдел „Проекти и програми” Даниела Стелиянова. Той се проведе в София в
присъствието на представители на земеделското,
регионалното и екологичното министерство. Освен
че е обсъдена досегашната работа на общините по
проекти, на семинара са представени и нови мерки
по Оперативни програми, една от които дава възможност пред МБАЛ-Тутракан за кандидатстване.
В МОСВ е осъществена среща във връзка с кандидатстването на Общината за техническа помощ за
изграждането на Пречиствателна станция, а в ДФ
„Земеделие” – за проектите за рехабилитация на
тутраканските улици и за следващия етап на благоустрояването на Дунавския парк.

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
ЗА БОЛНИЦАТА

С решение на Общинския съвет, общинската администрация ще предостави от средствата за своята
издръжка 10 700 лв. целева субсидия на МБАЛ-Тутракан
за погасяване на задължения по Закона за местните
данъци и такси чрез прихващане.
До тази подкрепа се стига поради затрудненото
финансово състояние на общинското здравно заведение, което не може да разплати задълженията си към
31.12.2010 г. по ЗМДТ към Общината.

ТЪРГОВЕ
ЗА ОБЩИНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ

Четиринадесет докладни записки от дневния ред
на сесията на Общински съвет-Тутракан проведена
вчера – 16 декември, се отнасяха до разпореждания с
общински имоти. Местните парламентаристи дадоха
съгласие обособени помещения от сгради в селата
Старо село, Търновци, Белица, Преславци, Варненци,
Цар Самуил, Шуменци и Нова Черна да бъдат отдадени
под наем за срок от 3 години за извършване на здравни
услуги чрез публичен търг с явно наддаване.
С три години е удължен и срокът за безвъзмездно
ползване на помещения, общинска собственост от
БЧК-Тутракан в сградата на бившата Детска ясла.

ТЕАТЪР В с. ШУМЕНЦИ

Снощи жителите на с. Шуменци имаха възможност
да видят изпълнението на театралите от самодейния
състав на тутраканската болница, които им гостуваха с комедията на Румяна Капинчева „Магазинче
на дребно”.

БАЛ НА ТАЛАНТИТЕ

Общо 75 ученици от цялата община са поканени да
вземат участие в Бала на талантите, който организира за тях Общинският център на извънучилищни
дейности. Поканените 60 момчета и 15 момичета са
с регистрирани постижения в областта на културата
и спорта.
Събитието ще се състои на 23 декември в залата
на ОЦИД.
А от 15 до 22 декември от 14:00 часа в ОЦИД се
вихри „Вълшебно Коледно парти за децата на Тутракан”.

Общински съвет - Главиница ще
заседава в понеделник
П

Калина ГРЪНЧАРОВА
оследно заседание за
годината ще проведе
Общински съвет –
Главиница на 20 декември,
понеделник. В предварителния му дневен ред са
залегнали шест точки,
като най-напред ще бъде
разгледана докладна за-

НЧ „Христо Ботев-1954 г.”, с. Зебил

Покана

Коледно-новогодишно тържество

"При нас е весело!”
ще се проведе на 22 декември – сряда - от
17:00 часа в киносалона на читалището.
Каним всички желаещи да посрещнем заедно
хубавите празници!

Заповядайте!

писка с предложение за
актуализация на поименния
списък за капиталови разходи и промяна в размера
на бюджетните кредити за
различните видове разходи
в обема на общите разходи
на една бюджетна дейност
в дейностите “Държавна
отговорност”.

Предвидено е да бъде
попълнена Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти и
тяхната продажба чрез
публичен търг, а също и
дарение на общински имот
в с. Богданци на Църковно
настоятелство в селото.
Общинските съветници

ще разгледат и предложението за предоставяне
на концесия на язовир в
местността “Водоема” в
землище с. Бащино.
Управителят на “Общински превози” ЕООД е
внесъл за одобрение искане
за закупуване на микробус
“Мерцедес-Спринтер 413".

Приета е Стратегията за развитие на рибарската област
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщото събрание на
Сдружение "Местна
инициативна рибарска група Главиница-Тутракан - Сливо поле” утвърди
Стратегията за развитие
на рибарската област, както и Вътрешни правила и
ред за осъществяване на
общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото
по време на заседанието
си проведено на 13 декември в Тутракан. Освен
членовете на Сдружението, в него участваха Таня
Ръсовска от ИАРА - София
и представителите на
поделението на ИАРА в
Русе - Михаил Михайлов и
Ивелина Чорбаджиева.

О

Макар и да има отделна
мярка в Оперативната
програма за развитие на
рибарството, изграждане-

то на лодкостоянки на територията на рибарската
област е включено като
дейност в Стратегията,

информира координаторът
на процеса до одобрението
на МИРГ Евелина Иванова.
Освен това, е добавена и
възможността за участие
на частни проекти в тази
мярка, независимо че тя е
за кандидати от публичния
сектор и публично-частни
партньорства, при които
финансирането е 100%. При
частния компонент финансирането е 60:40, т.е с 40%
съфинансиране от страна
на кандидата.
Стратегията трябва
да бъде представена за
одобрение в ИАРА до 22
декември, но от администрацията се надяват
след вписване на всички
промени, това да стане до
края на тази седмица.

В ход е подготовката за преброяване на населението
- В Тутракан 199 ще спорят за 112 места за преброители и контрольори, а в Главиница - 115 за 78 места
Калина ГРЪНЧАРОВА
о 10 декември, когато изтече крайният срок за подаване
на документи на кандидат-преброители и контрольори, за
участие в предстоящото преброяване на населението на
жилищния фонд, в общинската администрация на Тутракан са подадени общо 199 молби. Преобладават хора с висше и полувисше
образование, по-малко са тези със средно, коментира секретарят
на Общината Нина Търпанова, която е и председател на Общинската
преброителна комисия.
Според предварителното уточнение, в Тутраканска община има 89
преброителни участъка и 30 контролни района, в които ще работят
89 преброители и 24 контрольори. Резервите са 11.
В началото на седмицата Общинската преброителна комисия в
Главиница е провела своето второ заседание, на което са представени всички заявления подадени в законовия срок за преброители и
контрольори, съобщи нейният председател Танер Хаккъ. Те са 115 на

Д

КРИМИНАЛЕ

Кражба от фургон в село Пожарево е регистрирана
на 12 декември. От помещението са отнети противозаконно 80 м четирижилен меден проводник, 30 м
ел. удължител и ножица за рязане на метал. По случая
е образувано досъдебно производство.

17 - 23.12.2010 г.

брой. Преброителните участъци в Главинишка община са 61 и в тях
съответно ще работят 61 преброители, предвидените резерви са 7, а
контрольорите - 17 за 25 контролни района.
И в двете общини са спазени са изискванията за райониране на
територията. Списъците за контролните райони и преброителните
участъци са окомплектовани и изпратени за утвърждаване в Териториално статистическо бюро-Силистра (ТСБ).
Списъкът с утвърдените имена ще бъде оповестен на 10 януари от ТСБСилистра, а общините ще ги поставят на информационни табла по населени места и в своите електронни сайтове. След като преминат празниците
ще бъдат насрочени дати за обучение на бъдещите преброители.
Преброяване`2011 ще се проведе през месец февруари, като от
1 до 9 февруари е предвидено онлайн преброяването, а от 10 до 28
февруари е същинското.
Важно е всички участници в кампанията да познават добре Закона
за преброяване на населението и жилищния фонд.

In Memoriam

Няма друго щастие освен щастието да живееш и
работиш за другите

Н

а 12 декември 2010 г. ни
напусна Пеньо Владимиров Пенев от с. Нова
Черна. Мнозина помнят неговото
остро перо от страниците на
в. „Тутракански глас”, а тези,
които го познаваха лично, знаят
непримиримата му гражданска
позиция.
Пеньо Владимиров е роден на
12.07.1932 г. в с. Черна, Румъния.
Завършва с отличие Тутраканската гимназия и веднага е назначен
за учител в с. Нова Черна. Мечтаел
да учи Право или Журналистика,
но като кулашки син тези врати са
затворени. Преподава 2 години,
като през втората е директор
на турското училище в селото.
През 1952 г. е приет за редовен
студент в Шуменския институт за прогимназиални учители.
След завършването се завръща
в с. Нова Черна като директор на
училището. През 1963 г. записва
задочно специалност „История и
география” в Софийския университет "Св. Климент Охридски". В
целия си останал трудов стаж до

пенсионирането си през 1992 г.
е бил директор на най-големите
училища в Силистренски окръг – в
Паисиево, Нова Черна, Зафирово
и Цар Самуил.
Защитава най-високите степени
в учителската професия – I-ви и
II-ри клас квалификация.
Носител е на много грамоти и
дипломи. Награден е с орден за
трудово отличие, удостоен е с
трите степени на орден "Кирил и
Методий”.
Написал е много статии и трудове, има многобройни публикации в специализирани вестници и
списания за просвета.
След пенсионирането си се
отдава на младежкото си увлечение – публицистиката и журналистиката. Издава няколко броя
на вестник "Новочерненско утро".
Усилено събира материали и успява да напише шест книги, пет, от
които са издадени - „История на
новочерненското училище”, „Нова
Черна – перлата на крайдунавска
Златна Добруджа”, „От осанна до
разпни го”, „Обичам те мой роден

край” и „Кметът – властелин или слуга
на народа”.
Несбъдната
остана мечтата му да направи музей в
Нова Черна.
Пеньо Владимиров бе
оспорвана
личност заради отстояването на собствено мнение и позиции
по различни
въпроси от
битието ни, а
през последните 20 години живо се
интересуваше
от политика, макар никога да не
е членувал в партии. Той винаги
твърдеше, че „няма друго щастие
освен щастието да живееш и
работиш за другите” .

За един живот живян достойно,
За едно сърце човешко и огромно,
за един образ скъп и мил забрава няма.

Поклон пред паметта му!
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ветеринария
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Ветеринарите се грижат за здравето на животните, за
да са здрави хората
от стр. 1
ветеринарен лекар за
Тутраканска община, по
повод отличната оценка
дадена от европейската
мисия за работата му по
преодоляване на чумата
по дивите свине.
По време на празничната среща възникна и
благотворителна идея
- ветеринарните специалисти събраха средства,
250 лв., които ще дарят

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, официален ветеринарен лекар „Здравеопазване на животните” в
Община Тутракан. Председател на силистренския клон на Съюза на
ветеринарните лекари в
България.
ази година в нашата област не избухна
нито едно заразно
заболяване, въпреки писанията за антракс в региона на Ситово, което не
излезе истина. Не допуснахме нито едно заразно заболяване, нито едно
масово опаразитяване на
животните, и най-важното
- успяхме да опазим домашните прасета от чумата.
Последният регистриран
случай бе на 19 ноември
2009-та, от тогава нямаме случаи нито по дивите,
нито по питомните.
В тази връзка на 11 ноември т.г се проведе мисия
към САНКО, това е нашият
контролен орган в Дъблин,
относно програмата, която България изпълнява за
борба с класическата чума,
съфинансира от Европейския съюз. Понеже последното огнище на класическа
чума бе констатирано в
Горски комплекс „Бобла”, на
3 км от Тутракан, мисията
посети нашия град и комплекса. Направена бе една
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на Ресурсен център -Силистра.
В този брой Ви предлагаме мнението на няколко ветеринарни лекари,
част, от които на възлови позиции в управлението на бранша, които
представят за читателите на в. „Тутракански
глас” днешния им ден – с
успехите и проблемите.
презентация за борбата, която
сме водили
срещу заболяването, мерките, които
сме взели
и които
предстои
да изпълняваме занапред. Мога
да кажа, че
най-високата оценка
на мисията
бе за работата в
Тутракан.
Те посетиха
и други райони в страната
преди да дойдат при нас –
Шуменска, Варненска, Добричка, Великотърновска,
Русенска области. Като
цяло оценката на мисията
за страната бе „много
добра” за изпълнението на
програмата за ирадикация
на заболяването, а специално за Тутракан – „отлична”. С това наистина
може да се гордеем. Доста
работа свършихме, но и
доста предстои.
Друг съществен факт е,
че през 2010-та не допуснахме случаи на бяс, благодарение на съвместната
ни дейност с ЛРД „Сокол”
- Тутракан и изпълнение на
програмата за изследване
на лисиците за тетрациклинов маркер.
Направихме сондажни изследвания за заболяването
„Нилска треска”. Мога да
кажа, че от нашия район –
Тутраканският, има изпратени най-много проби във
връзка с тази програма.
И всичко е благополучно,
разбира се.
Правим паразитологичен
статус на всички отстреляни лисици. Сега работим
и по програма за заболяванията по дивите зайци,
надявам се и тя да бъде
успешно финализирана.

Д-р Георги
ПЕТРОВ, в.и.д Директор на РВМССилистра:
РВМС-Силистра има три отдела
– отдел „ДВСК”,
„Здравеопазване
на животните” и
„Финансово-стопански дейности”.
В момента мога да
кажа, че въпреки
трудностите, които
поражда кризата в
страната, успяваме да се справим
със задълженията. Ето и днес, на
професионалния празник, наши колеги работят в лабораторията в
Силистра. Има проблем с проби от заклани свине, ще се извършат
изследвания по регламента. Отдел „ДВСК” се води от д-р Анелия
Велева, която е и в лабораторията. Този отдел се занимава основно
със суровините и храните от животински произход. Другият отдел
„Здравеопазване на животните” се занимава с регистрация на животновъдните обекти, с въвеждането на новомаркирани и новозакупени
животни, категоризацията на фермите. А с приходите и разходите,
разбира се, се занимава отдел „Финансово-стопански дейности”.
Така в екип успяваме да се справим. Ние се водим третостепенен
разпоредител.
С интерес очакваме сформирането на Агенцията по безопасността
на храните, която се предполага, че ще бъде факт след Нова година.

Д-р Райчо РАДЕВ, регистриран ветеринарен
лекар, участък Окорш,
Община Дулово:
Проблемът ни сега е забавеното плащане на дейността, която извършват
всички лекари като мен. Което ще рече, изпълнението
на държавната имунно-профилактична програма. Това
е програмата от мерки за
предпазване от заразни
заболявания по животните, като респективно по
този начин се предпазват
и хората.
Когато трябва да свър-

Д-р Ангел ГАНЕВ, дългогодишен директор на
ВМС-Тутракан: Днес се
чувствам и комфортно,
и малко притеснително.
Притеснителното е това,
че настъпват промени
във ветеринарното дело,
които според мен не са

шим работата,
която е държавна задача, ние я
изпълняваме отдо. Проблемът е,
че финансирането на този наш
труд идва с голямо закъснение.
Сега вече сме в
края на 2010 г., а
ние сме получили
своите финанси
за първото полугодие, т.е до 30
юни. Бъдещето
ще покаже как
ще се развият
нещата с новите реформи. Доколкото
имам информация, след
като се създаде Агенцията
в началото на годината ще
отпаднат структурите на
ветеринарните участъци.
Ще се премине на договориране с фермерите, като
дребните животновъди на
първо време най-вероятно
ще им се предложи да се
обслужват от лекар, който е сключил договор с
фермерите на место. Ако
той не е съгласен, тогава
официозът, държавната
структура, ще каже кой ще
ги обслужва.
добри, не
са достатъчно
обмислени.
К о м фортно ми е,
защото
съм сред
младите
– нашите
последователи.
Ветеринарната
наука е
наука за
опазване
здравето на животните, а
тя е всеобхватна, и оттам
пък здравето на човечеството. Който се е отдал
на нея, този празник, 14
декември го вълнува.
Вижте, ние, ветеринарите, мечтаехме един ден да

НВМС ще бъде основен приемник на тази структура. Ще се слеят
инспекторите, от РИОКОЗ ще дойдат 8 инспектори на регионално
ниво и 5 инспектора „Растителна защита”.
Проблемите идват от екстензивното животновъдство, разпокъсано,
което трудно се обслужва и контролира. Свинекомплексите са малко.
За жалост, толкова години нямаше стратегия в този бранш, но нещата
започнаха от една година да се променят. Животните прогресивно
намаляват, това е факт. Предполага се, че с новата Агенция ще бъдат
премахнати участъците, тогава добре е да има териториални ветеринарни участъци, защото годишните рамкови договори по-лесно се
контролират и регулират. Когато законът мине и на второ четене, ще
стане ясно какво ще стане с частните структури.
Във връзка с организацията на нашия професионален празник,
искам да ви кажа, че ние спазваме ротационен принцип от години. В
Силистренска област има изградени три районни структури – Силистра, Дулово и Тутракан, които ротационно домакинстват празничните
ни срещи. Следващата година на ред е Дулово.
Що се отнася до ВМС-Тутракан, тук има много добър инспектор
– д-р Димитър Стефанов. С него човек може да се гордее и да разчита изцяло на него. Той постигна отлични резултати пред главна
дирекция САНКО към Европейската комисия при провеждането на
програмата за контрол и ирадикация на класическата чума по свинете
в Тутраканска община. Беше му отправена служебна благодарност от
Генералния директор на НВМС-София д-р Йордан Войнов.
Другият ни инспектор, който е в този район е д-р Ценко Вълчев,
той е много сериозен човек, с добри резултати и професионални
квалификационни качества. Д-р Ирена Бонева е един от главните
инспектори на ДВНСК, която участва във всички проверки по контрола на безопасността на храните. Същото мога да кажа и за д-р
Русева. Като директор на тази служба мога да кажа, че съм спокоен
за този район.

Д-р Себахатин ХАЛИД, Председател на Областната колегия на
Българския ветеринарен съюз:
Аз съм ветеринарен лекар от 25
години и мога да кажа, че в Силистренска област за това време,
колегията не е допускала заразни
заболявания по животните. Наймалкото сме били преградата пред
заразите. Още повече, че доказахме с колегите-държавни лекари,
че можем да се справим с възникнали заболявания, какъвто случай
беше чумата по свинете в община
Тутракан. Вярно, голяма заслуга
за това имат държавните лекари,
но не по-малка е заслугата и участието на частнопрактикуващите
лекари. Д-р Димитър Стефанов
получи специални благодарности
от шефа на НВМС д-р Войнов,
който се уповава на писмото на
имаме поне зам.-министър,
за да може да се разшири
влиянието на ветеринарията. Не винаги намирахме
достатъчно разбиране от
неветеринари министри и
зам.-министри.
За зла участ, сега, при
новото правителство имаме и министър, и зам.министър. За проклетия,
вместо да разберат това,
за което мечтаехме всички, те ще правят някаква
Агенция по храните, която
като идея е добра, но в
същото време заради нея
ще развалят структурата
на ветеринарното дело
в България, гръбначният
стълб, ако мога така да се
изразя. Дали съветниците
им са такива, но угрозата
е за всичко постигнато
досега.
Преди 100 години, нашите деди искаха силна

контролиращите органи от ЕС,
дали пълна отлична оценка на д-р
Стефанов за неговата работа по
ликвидирането на чумата.
Най-голямата трудност за
частнопрактикуващите лекари е
неизвестността. В момента ние
само чуваме едни коментари,
едни странични приказки, какво
ще стане след 1 януари 2011 г.
след като се създаде тази нова
организация. Това ни тревожи –
неизвестността. Ние къде сме?
Никой не ни посочва, ние къде сме
в тази верига или в тая структура.
Ние не знаем какво ще правим
догодина. Смея да твърдя, че все
още нямаме подписан годишен
рамков договор за 2011 г.
Иска ми се, някой от отговорните фактори, начело с министъра на
земеделието, да тропне на масата
и да каже: „Елате бе, момчета,
да видим какво ще правим след
1 януари.” В момента има една
апатия у колегията, която може да
се разреши само така – да седнем
и да разговаряме.
Критиката ми е еднаква - 50:50
– към Министерство на земеделието, респ. НВМС и нашето ръководство на БВС. От две години
нямаме Национален съвет.
Имам чувството, че след 1-ви
януари пак ще бъдем някъде
пред парламента, заради тази
неизвестност.
държавна структура, защото там е силата, за да
се опазват животните и
хората. А с тази Агенция,
се иска структурата да
е по-анемична, по на заден план, става въпрос за
здравеопазването. Това ме
смущава. Защото постиженията, които има нашето ветеринарно съсловие
е в ликвидацията на заразните болести. Вече рядко
има огнища на зараза и те
бързо се потушават. Има
опасност със слаба структура отново да се появят
заразните болести.
На министър Мирослав
Найденов искам да му кажа,
че хуманната медицина
владее бюджет над милиард лева и ежедневно воюват за още. А той не ще да
се бори за 100 млн.лв. Това,
според мен, е слабост в
работата му.
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НОВИНИ от Офиса на НАП - СИЛИСТРА
Представени
от
Галина ДИМОВА,
старши експерт
“Връзки с
обществеността”

Европейската комисия одобри Дунавската стратегия на Евросъюза
- В плана е включено изграждането на мост между Силистра и Кълъраш
демократите за Европа
в Европейския парламент
изрази подкрепата си за
дългосрочната стратегия за икономическо и
социално сближаване на
регионите по поречието
на река Дунав. Пресцентърът на групата публикува
на сайта си мнението на
българския евродепутат
Филиз Хюсменова, която
е заместник-председател
на Комисията по регионално развитие на Европарламента. Според нея
стратегията има важна
роля за икономическия
растеж в слаборазвитите
дунавски региони, особено

Глоби за неизрядните търговци
13 наказателни постановления за обща сума
14 800 лв. издадоха през
ноември служителите на
силистренската приходна
агенция. Обратно на досега
преобладаващите нарушения на осигурителното
законодателство, този
път всички наказателни
постановления са свързани
с данъчното законодателство и с Наредба K-18 - за
регистриране и отчитане
на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства. Най-често
констатираните нарушения са неотчетени приходи
от продажби, неравнени
касови наличности, липса
на дневни отчети.
По тази наредба са и

два от общо 7-те издадени през миналия месец
актове за установяване
на административни нарувропейската комисия
шения. Останалите 5 са за
даде ход на стратенарушения на разпоредбите
гията за развитие
на Кодекса за социално
на Дунавския регион. Алиосигуряване.
Общо 41 оперативни ансът на либералите и
проверки извършиха през
ноември инспекторите
от екип "Проверки" в НАП
– Силистра. Обект на извършения контрол са били
произходът на стоката и
отчитането на продажбиоз въпрос не е риторичен. Задавам си го.
те. Седем от проверките
Както и при измислената история с Уикилиикс,
са предизвикани от жалби и
и
в милиционерската драма на Външно всъщност
сигнали от граждани, а 12
са проведени съвместно с няма никаква драма или изненада.
Кой по света не знае, че Берлускони е коцкар, Путин
други контролни органи –
КАТ, Комисия по зърното и - авторитар, Саркози - самовлюбен миньон, а Папата
недолюбва исляма? Тогава защо след като всички знаят,
фуражите – Добрич.
се държат като ущипани гуспойци, колчем оня изрусен
неприятник покаже тези всеизвестни неща в американски дипломатически телеграми?
Същото е и у нас. Всички родени преди 1980, както
и
грамотните
от родените след тази условна дата са
между фискалните системи на
търговците с горива и НАП ще е пределно наясно, че до 1990г. цялата държавна машина
възможно по компютърен път да на Народна Република България беше дружно впрегната в
се следят всички отклонения от системата на Варшавския договор и СИВ, рамо до рамо
среднодневните обороти за съ- и крило до крило с държавните машини на СССР, УНР,
ответния обект, а при отчитането ЧССР, ПНР. СРР, ГДР и т.н.
Всеки е наясно, че студената война се казваше "стуна такива отклонения, данъчни
дена",
защото се базираше на повсеместния шпионаж
инспектори ще посещават обекта
за физическа проверка. На бен- на врага.
Всеки е наясно, че дипломатите са дълбоко свързани
зиностанциите, които не изпълнят
законовото изискване да свържат с разузнаването на своята страна и когато говорят за
касовите си апарати с НАП, през "приятелството между нашите два народа" най-често
януари ще бъдат налагани санк- имат предвид "каква полза нашия народ може да има от
ции, които могат да достигнат до вашия"...
Е, тогава за кого не е ясно, че всеки, абсолютно всеки
10 000 лв. Възможно е и затваряне
работил като дипломат в системата на МВнР преди
на търговски обекти.
Припомняме, че най-късно до 1990г. е дълбоко служебно обвързан с ДС, с колективната
края на септември 2011 г. всяка система на Варшавския договор и СИВ. Има ли някой, за
регистрирана по ДДС фирма когото това да не е ясно?
Има ли новина вчера? Няма.
трябва да свърже касовия си апа-
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рат с информационната система
на приходната агенция, а до края
на март 2012 всяко фискално
устройство в страната трябва да
изпраща данни до НАП.

Нови 7 фирми включени в списъка
на длъжниците
Още 7 фирми от Силистренско бяха включени
през ноември в публичния
регистър на длъжниците
към НАП. Общата сума на
дължимите от тях данъци и
осигуровки е 281 хил. лв.
С най-голям дълг сред
новите длъжници е „ЕЙНДЖЕЛ“- ООД от Дулово,
чиито задължения към хазната са в размер на 140
535 лв. В първия списък на
длъжниците, които са с
неуредени публични задължения над 5 хил. лв. и нямат
обезпечение за тях, се нареждала и „ВЕ-РА“-ЕООД
от Силистра с дължима
сума от 31 795 лв. Третият
по размер на задължението
нов длъжник е ЕТ „РАЯДИС-ДИМИТЪР СЛАВОВ“,
отново от Дулово, който
дължи 31 780 лв.
Най-големият длъжник
към офиса на НАП в Силистра си остава фирма
„АГРОНИКА” ЕООД, гр.
Тутракан, със задължение
в размер на 4,7 млн. лв.
С милион по-малко дъл-

тези в България и Румъния.
По думите й, за да бъде
ефективен документът
в неговото развитие и
изпълнение трябва да вземат участие гражданите
и местните общности.
По повод представянето
на екшън плана за Дунавския регион Хюсменова
изрази задоволство, че в
плана е включено изграждането на мост между
Силистра и Кълъраш. Тя
заяви, че това е признание за силистренци за
активното им участие в
дискусиите, проведени по
време на изработването
на документа, включи-

телно и в общественото
обсъждане, което евродепутатът организира през
април в града. На тези
форуми изграждането на
мост Силистра-Кълъраш
бе откроен като проект
от първостепенно значение за гражданите на
Силистра.
В плана за действие на
стратегията са заложени
и проекти за реконструкцията на пристанище Лом,
за изграждане на мост
между Видин и Калафат,
между Оряхово и Бекет,
както и реконструкция на
моста Русе-Гюргево.
“ТГ”

Кое е по-зле: посланик-милиционер или
милиционер-посланик?

НАП започва масови проверки на
бензиностанции през януари
Масови данъчни проверки предстоят през януари в обектите за
търговия с течни горива в цялата
страна. Инспекторите ще посещават както бензиностанции от големите вериги, така и малки обекти
за продажба на акцизни стоки.
Проверките започват след като от
идната година влиза в сила изискването всяка бензиностанция в
страната да свърже фискалната си
система с Националната агенция
за приходите. Според тези промени всеки обект ще подава напълно
автоматично и без знанието на
собствениците информация за
натрупания дневен оборот. Освен
това органите на НАП ще имат
достъп в реално време до всеки
от касовите апарати, монтирани
по бензиностанциите.
Средно 3000 бензиностанции в
България отчитат месечно около
400 млн. лв. оборот от продажба
на течни горива.
След изграждането на връзката
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жи „СТАН-2001” ЕООД,
гр.Силистра, /3,65 млн.
лв/, следвана от „БЕЙПАР
ШУГАР” АД от гр. Дулово
– с 1,6 млн. лв. невнесени
задължения към държавата
от данъци и осигуровки.
Общо 265 е броят на некоректните данъкоплатци и
осигурители със задължения
над 5 000 лв., оповестени в
публичния бюлетин към 30
ноември. За дълговете на
73 от фирмите са наложени
обезпечителни мерки върху
имуществото, останалите
192 са в списъка с длъжници
без собственост, която да
гарантира плащането на
републиканските им задължения.
67 са борчлиите в Силистренско, които имат забрана да напускат пределите
на страната. За 79 пък е
забранено да бъдат издавани лицензи и разрешителни
за определени дейности –
производство, търговия или
пренасяне на взривни вещества, огнестрелно оръжие
и боеприпаси.

Има 20-годишна неадекватност. Отказ да се заклейми
комунизма еднозначно и категорично (не да се криминализира гласното му отричане, което би било либерален
фашизъм). Държавата категорично и еднозначно с всички
свои институции, сили и средства да обяви комунизма за
зло и да порицае свързаните с него и техните действия
през годините 1944 - 1989 и да ги острани от всички
държавни постове, както направиха в ГДР. Нямаше такова нещо в България. Имаше един закон с декларативен
характер, без репресивна функция. Дрън-дрън.
Затова е възможно премиерът да се възхити публично
от държавника Живков и седмица - две по-късно да се
срамува от хората, които са работили за Живков...
Тези хора сега ще станат снежни топки в предизборното боричкане между Гоце и Бойко. И толкоз.
Те трябваше да бъдат махнати на 11 ноември 1989 или
поне на 14 октомври 1991 (т.е. денят след като СДС
спечели изборите "с малко, но завинаги"). Вместо това
бившите дипломати на социализма 20 години необезпокоявано си работят - кой добре, кой зле...
Днес ще ги махнат, чудесно, най-после... и на тяхно място ще сложат активисти на ГЕРБ... бивши милиционери
и техните любовници с/без дипломи или милиционероподобни образци с фалшиви дипломи. Или даже по-лошо:
със съвсем истински дипломи от УНСС, Библиотечния
или Симеоново...
И утре претръпнали на омерзението ще устaновим, че
имало и по-лошо от посланик-милиционер. Това "по-лошо"
е милиционер-посланик...
templar.blog.bg

да удължават
В челната тройка сме на ЕС Няма
ученическите ваканции
по бедност

В

секи втори безработен българин живее
под прага на бедността. Това сочат данните
от изследване на НСИ за
нивото на бедността и социалното изключване у нас
и в Европа. То беше представено на конференция
за борбата с бедността.
Според данните за 2008
година около 22 процента
от хората у нас са живеели
с месечен доход под 276
лв. каквато е стойността
на официалната линия на
бедност у нас.
България е сред страните с най-високо равнище
на хората, живеещи под
линията на бедността в
Европейския съюз. След нас
се нареждат единствено
Румъния и Латвия. Всеки
трети пенсионер у нас
живее под прага на бедността, а същото важи и
за всеки четвърти трайно
безработен човек.
Новата методика на изследване на Националния
статистически институт
включва така наречените
субективни показатели или

с какви ограничения живеят хората. Според тях 3,9
процента от българите не
могат да си позволят телефон, включително мобилен,
2,2% - цветен телевизор,
12,4 на сто - автоматична
пералня, а приблизително
37 процента твърдят, че
не могат да си позволят
потребление на месо, пиле
или риба всеки втори ден.
В същото време 59,8 процента от домакинствата
посочват, че не могат да
си позволят със собствени
средства едноседмична
годишна почивка извън
дома, а 58,4 процента че не
могат да посрещнат неочаквани финансови разходи
със собствени средства
(неочакван ремонт на жилище, внезапно заболяване,
и др.).
Друго изследване, представено по време на конференцията и проведено
от Алфа рисърч, показва, че
обществената представа
за бедността включва хора
с ниски доходи, безработни
и хора, които няма с какво
да се хранят.
“ТГ”

Елена Бейкова
яма да има удължаване на ученическите ваканции, заяви
просветният министър
Сергей Игнатов във връзка
с протестите на ученици
с цел удължаване на коледната ваканция.
Според министър Игнатов България е държава
със закони и те трябва да
се спазват. Игнатов обяви, че не подкрепя идеята,
според която учебната
година трябва да започва
на 1 септември.
Ето какво каза Сергей
Игнатов: "В България 15
септември все още е лято.
Ако бяхме в Санкт Петер-

Н

бург, там септември е -4
през нощта, естествено е
да започнат от 1-ви. Така
че, това се обсъжда, но
въпросът е, че първия срок
те имат 90 дни и никога
те не са толкова - празник
на училището, празник на
града, дните намаляват.
Ако и вторият срок се
получи същото?! Все пак
трябва да се учи. Повечето от родителските
асоциации не подкрепят
удължаването сега. Има
някои, които казват да се
започва от 1 септември.
Аз си мислех за друго българската интелигенция
ходи от 1 септември на
море".
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Тутраканец отнесе проблемите и жена си на дъното на реката
З

релищна каскада с
кола в дълбоките
води на река Дунав
край Тутракан причини
смъртта на Невзат Юсеин
и Хулие Сюлюш, семейство
пенсионери съответно на
82 и на 78 години. Като във
филм се развива случката
в района на стоянката на
рибарските лодки в следобедните часове на 9 декември, на което свидетели
стават няколко случайни
минувачи.
“Беше като филм на ужасите! Дойде с колата си
“Сузуки”, същата като моята. Спря, заговорихме се,
най-вече за колите. Каза,

9.12.2010 г., 16:53 ч.: Колата вече е
закачена, а "Ланд Роувър"-ът готов
да я изтегли

17:00 ч. - "Сузуки"-то е вързано за
задната броня и се показва над
водата
17:02 ч. - Вече е ясно, че
операцията по изваждането
ще успее

че имали хубав мотор, след
това се усмихна, влезе в
колата, даде газ и скочи
в Дунав. Тук отбивката е
с наклон 10% откъм пътя
за Силистра и върви по
поречието на реката, но
автомобилът на Невзат
внезапно зави наляво и
през равното място се
запъти с голяма скорост
към подпорната бетонна
стена и се хвърли във водата”. Разказът е на Георги
Методиев от Тутракан очевидец на трагедията,
която потресе града миналия четвъртък. Следват
позвънявания в полицията и
на тел.112.

Минути по-късно на мястото на инцидента пристигат екипи на полицията,
„Гражданска защита”, гранични полицаи, служители
на речното пристанище всички готови да започнат
спасителната операция.
На помощ с катер пристигат граничари от съседна
Олтеница.
”Реагирахме бързо. Поръчахме и водолазна група
от Варна. Докато чакаме
да дойдат, осигурихме и
скенер от речното пристанище в града. С него
установихме, че „Сузуки”то лежи на дъното на
дълбочина десет метра.
Устройството показа, че

двете тела, които са
били в колата, се виждат
ясно и личи, че вече са
мъртви. Започнахме веднага аварийната операция.
Междувременно отказахме
заявката за водолази, защото стана ясно, че можем да се справим сами",
обясни Денчо Вълев, шеф
на „Гражданска защита” Силистра. В Силистра чакал на повикване и местен
професионален водолаз,
намерен по частен път,
готов да помогне, но и той
бил върнат от пътя.
6-7 метра е прелетял
малкият червен автомобил, преди да падне във
водата на реката и да
потъне на десетина метра
дълбочина. Автомобилът
се е носил към 100 метра
по течението, преди да
отиде на дъното, обръщайки се с колелата нагоре.
„За броени минути разпънахме дълги стоманени въжета от специализирания
„Ланд Роувър” между няколко рибарски лодки, които
пуснахме под водата, за
да оформят „тралер” и да
стигнат бързо до колата”,
обясни Тодор Димитров
от силистренската „Гражданска защита”. Първият
спасителен опит е разочароващ, защото въжетата
попадат на огромен дънер.
Вторият обаче е сполучлив, тъй като закачил колата и за няколко минути
тя е издърпана на брега.
В 17,36 ч. е докладвано, че
работата е свършена, а
първият сигнал е подаден
в 14,26 ч.
„Нямаме друг подобен
случай в дългогодишната
си кариера на спасители,
да вадим от дълбоките и
мътни води на река Дунав
автомобил с удавници в
него, най-много сме вадили
снаряди от Втората световна война и почерпени
младежи, влезли да плуват”, коментираха участници в акцията. Неин

свидетел лично стана и
областният управител д-р
Владимир Янков, който бе
на мястото на инцидента
и присъства при изваждането на колата.
„Типично удавяне и при
двамата от семейството, тъй като няма следи
от други притесняващи
обстоятелства, но ако
има такива, следствието
трябва да ги доказва”,
обяви след аутопсията съдебният лекар д-р Теодор
Иванов, началник на патологията в областната
болница в Силистра.
Причините, предизвика-

От края на Кейовата стена
полетя колата с двамата
старци

17:07 ч. - Колата, обърната с колелата
нагоре, е почти на брега

ли трагедията, бяха найкоментираната тема в
града. Истината няма да
остане скрита, защото,
преди да полети към дъното на Дунав, бай Невзат е
оставил предсмъртно писмо. Прощалните му слова
били написани на турски
и адресирани до сина. От
Районната прокуратура
в Тутракан отказаха да
съобщят какво съдържа
последното послание на
Юсеин и не пожелаха да коментират разследването,
което се е водело срещу
него по чл. 252 от НК.
Съграждани на бай Невзат казват, че го познават като кротък и дружелюбен мъж, който въпреки
преклонната си възраст
въртял успешно поне два
вида бизнес - законен и
полукриминален. Официално Юсеин бил собственик
на малък хотел, записан
като къща за гости. Там
отсядали дребни търговци, повечето от Турция,
които пристигали в крайдунавския град по бизнес.
Заедно с хотелиерството
обаче белокосият мъж
практикувал и лихварство.
Давал назаем суми, според
съседите му, по 2-3 хиляди
лева и прибирал прилична
лихва. Кризата обаче ударила бизнеса и на стареца.

извършване на банкова
дейност без лиценз”, лаконично обясни говорителят
на Окръжната прокуратура
Теодор Желев. Семейството имало двама сина, от
които единият живее в
Турция, а другият, Нихат
Невзат, който е разведен
и е санитар в болницата,
живее в Тутракан.
„Преди няколко дни срещу
бай Невзат имало проверка за това, че давал пари
назаем на разни хора, не
само от мюсюлманската
общност, някои, от които
се били жалвали от него,
но не ми е споменавал лично и не знам подробности”,

Финалът - специализираните
органи по разследването на случая
започват работа

Негови длъжници взели
пари, за да идат на гурбет,
не могли да ги върнат навреме и белокосият лихвар
взел да ги притисна със
запис на заповеди, които
имал срещу тях. Дваматрима от притиснатите
се оплакали в полицията
и срещу Юсеин започнало
разследване.
Тревогите, че ще бъде
опозорен на стари години,
както и трудностите,
свързани с болестта на
жена му, и грижите по домакинството отчаяли бай
Невзат, считат съседи на
фамилията.
„Срещу Невзат Юсеин
има заведена преписка за

стана ясно от Нихат Кантаров, общински съветник
и лидер на ДПС-Тутракан.
"А бе, иначе си беше добряк, хрисим човек, ама си
въртеше лихварството,
търсеха го предимно бедни
хора", казаха още жителите на Тутракан.
Бай Невзат и жена му
живеели в сговор. След
като тя се разболяла, той
се грижел за нея, колкото
може. Решил е да отърве
и двамата от мъката им,
смятат още комшиите на
семейството самоубийци.
Екип „ТГ”
Снимки:
Калина ГРЪНЧАРОВА

БЧК раздаде 200 хранителни пакети Заявления за добиване на билки под
специален режим се подават до края на годината
на деца в риск в Силистренско

О

бластният съвет на
БЧК предостави за
Коледа за втора поредна година хранителни
пакети на 200 деца в риск.
Стойността на 1 пакет е 10 лв,
а средствата са от бюджета
на Националното дружество.
44 деца от Средище, 19 от
Кайнарджа, 14 от Тутракан,
22 от Главиница, 8 от Ситово,
14 от Алфатар, 13 от Сребърна и 40 деца от Силистра
получиха по 1 кг боб и леща,
по 1 буркан зелен боб и

паприкаш, бурканче пастет
от боб, 2 пакета макарони,
двулитрова кутия натурален
сок и по 1 меденка и вафла.
Областният съвет на БЧК
отговори и на молбата за
подпомагане от Съюза на инвалидите, като над 450 от тях
са и членове на БЧК. На 50 от
тях, в особено затруднено материално положение от които
25 от Дулово, 15 от Силистра,
5 от Добротица 2 от Сребърна
и 3 членове от Силистра получиха хранителни пакети на

стойност 7.00 лв.
Днес доброволци на младежката организация на БЧК
ще посетят децата от дом
„Димчо Дебелянов” в Силистра. Те предвиждат да изработват картички с Коледни
и новогодишни послания, да
учат заедно български народни танци, а с най-малките ще
се четат български народни
приказки, ще се запознаят и
с творчеството на братя Грим,
Шарл Перо и други известни
автори на приказки.

Рени ПЕТРОВА, РИОСВ-Русе
елаещите да добиват
лечебни растения от
естествените им находища, попадащи под специален
режим на опазване и ползване
от територията на РИОСВ-Русе,
трябва да подадат заявление до
31 декември в инспекцията.
На база на подадените заявления, експертите обобщават справка и я предлагат на министъра на
околната среда и водите, който
с ежегодна заповед определя
квоти за количествата билки под

Ж

специален режим. Обикновено
това са лечебни растения, чийто
ресурси са ограничени, затова се
предприемат мерки за тяхното
опазване.
На територията на РИОСВ-Русе
за събиране от естествените им
находища са определени: цвят от
лечебна иглика, стрък от лазаркиня, лист от лудо биле и лист от
лечебен ранилист, червен божур,
плод от кисел трън и плод от
зърнастец, решетка безстъблена,
тлъстига лютива и шапиче.
След обнародването на заповедта (до края на февруари 2011

г.), РИОСВ ще свика комисия
с представители на общините,
държавните лесничейства и дивечовъдните станции за разпределяне на количествата лечебни
растения спрямо квотите между
желаещите да ги добиват. Задължение на общините и държавните
лесничейства е да не издават
позволителни за тези лечебни
растения в по-големи количества,
определени в квотите.
Нарушаването на специалния
режим се наказва с глоба до
3000 лв. по Закона за лечебните
растения.
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общност

"Глоб@лни библиотеки-България. Що е то?

И

нициативата „Глоб@
лни библиотеки” на
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”работи за отваряне на света от знания,
информация и възможност
за повече хора. ”Глобални
библиотеки” предоставя
свободен достъп до компютри и интернет, както
и обучения за използване
на тези средства в Библиотеките. Инициативата
се стреми да превърне
обществените библиотеки
в източници на помощ, да
насърчи модернизирането
на библиотеките в цялата страна, да подпомогне
приобщаването на българските граждани към
глобалното информационно
общество. За тази цел
Градска библиотека получи достъп до интернет,

център за хората и да
играе по-значима роля в
развитието на местните
общности.
Тук е мястото да споделим задоволството от
многогодишния труд в
екип, а именно спечеленият проект към Програма
„Глоб@лни библиотеки –
България”, на който дължим компютъризацията
на Библиотеката. Казвам
задоволство, защото критериите за одобрение на
участието ни в проекта
бяха достатъчно много,
за да се радваме сега на
успех – компютъризация на
Библиотеката.
Целта на Програма
„Глоб@лни библиотеки”
България е да бъде улеснен
достъпа до информация,
знания, комуникации, елек-

Компютрите са достъпни за всички

компютърно оборудване
и периферна техника за
ползване от посетители. И
ние, екипът на библиотеката, очакваме да се разшири
обхвата на предлаганите
услуги и библиотеката да
стане по-привлекателен

тронни услуги чрез мрежата на обществените
библиотеки. И тук трябва
да спомена, че за последната услуга са необходими
софтуерни библиотечни
програми, които надявам
се да бъдат закупени в

Тази вечер

Иван Иванов-Машината
е на арената

от стр. 1
серийния филм на Миролюба Бенатова по bTV Репортерите “Боен клуб”.
Смесените бойни изкуства (от английски mixed

martial
arts), поизвестни като
M M A ,
е тип
б о е н
спорт,
който
включва
различни бойни
техники, с помощта,
на които да се
постигне победа над
опонента. MMA
бързо
набира
популярност в
последните години.
В MMA
се използват
различни техн и к и
от страйкинга (striking)
и граплинга (grappling).
Striking-a включва ритници, колена и удари с ръце,
докато grappling-а борави
със задържания, ключове и
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Община Тутракан

Коледна и
Новогодишна програма
Общински център за извънучилищни
дейности, гр.Тутракан

На 9 декември Програма "Глоб@лни библиотеки-България" бе представена пред
посетители на Градската библиотека

скоро време. Програмата
се стреми да повиши степента на използване на
библиотеките в цялата
страна за приобщаване
към глобалното информационно общество. Очаква
се библиотеките да разширят своя обхват и дейности, като се превърнат
в по-привлекателни места
и играят по-важна роля в
местното развитие.
Освен това, надяваме
се, чрез тази програма да
се повиши участието на
гражданите в използването на информационните
технологии, като могат
да използват интернет
за необходими справки от
различно естество - НОИ,
В и К, Е.ОН, мобилни оператори и други, а също копиране (размножаване) и
сканиране на документи.
Събраната информация
при използване на различни
сайтове от всеки посетител и ползвател на интернет ще може да запазва и
прехвърля необходимата

информация на флашпамет
или на SD.
За тази цел, Читалнята
се е превърнала в един
малък информационен център – 6 компютъра със
свободен достъп, принтер, мултифункционално
устройство, мултимедия
с лаптоп – устройство,
което ще се ползва и при
провеждане на културномасови мероприятия.
Надяваме се на вашето
разбиране, съдействие и
необходимост от ползване на комуникациите,
естествено с помощта на
библиотекаря, за да бъдем
полезни на вас и вашите
семейства. А ние – екипът на библиотеката, ще
се стараем да издигнем
значимостта на НАШАТА
БИБЛИОТЕКА.
Заповядайте при нас! Да
се запознаете с програмата, детайлите и услугите,
които можете да ползвате
свободно в Библиотеката.
Здравка КИРОВА,
Библиотекар

Докторе, благодарим!

С

ърдечна благодарност отправям към хирурга д-р
Тошко Цаков от общинската болница в Тутракан,
за това, че в един тежък момент за моето здравословно състояние, той положи много сили за възстановяването ми.
И аз и моето семейство му благодарим за професионализма и показаната човечност!
Мехмед РАМАДАНОВ,
с. Преславци

„Левски” (Главиница) е водач
Калина ГРЪНЧАРОВА
сенният полусезон в
„А” Западна областна
футболна група завърши с лидерска позиция на
ФК „Левски” (Главиница) и
23 точки в крайното класиране за първенеца.
Отборът е без загуба,
със седем победи и две
ремита. Головата разлика
пък доказва класата на
главинишкия отбор, който
има 37 успешни попадения
в противниковата врата,
а са допуснати само 9 в

собствената.
В същата група играят
и два отбора от Тутраканска община. ФК „Спортист” (Преславци) е пети
за полусезона с 15 точки и
паритет в головата разлика – 23:23. Тимът е записал
5 победи и 4 загуби.
ФК „Заря” (Цар Самуил)
заема предпоследното 8-мо
място със седем точки
набрани от 2 победи, 1
равен и 6 загуби. Те са
вкарали само 6 гола на своя
противник, а са получили
съответно 29.

хвърляния.
Самите бойци трябва да
тренират различни бойни
стилове, за да надделеят
над съперника си. MMA
тренировката обикновено
включва бой на земя или
изправен и бой в клинч. Специално внимание за страйкинга се отделя на бокса и
кик-бокса. Тренировки като
джу-джицу и самбо подобряват играта на земя, които
се доразвиват от борба

или джудо.
Повечето от най-добрите
състезатели са комплексни
играчи - обучени добре на
страйкинг и граплинг.
В мачовете по MMA победата се достига чрез съдийско решение, предаване или
нокаут. Човек от отбора на
играча също може да прекрати играта като хвърли
кърпа на ринга. Мачът може
да бъде спрян и по лекарско
решение.
“ТГ”

Е

*Вълшебно Коледно парти за децата на Тутракан - от 15.12 до
22.12.2010 г. 14.00 часа - всеки ден в Общински център за извънучилищни дейности
*„Коледна радост” – музикален спектакъл на ОЦИД - на 17.12.2010
г. от 17.30 ч. в салона на НЧ ”Н.Й.Вапцаров-1873”
*Бал на талантите - Коледно веселие - на 23.12.2010 г. от 14.30
часа в ОЦИД
*Посрещане на дядо Коледа в ОДЗ ”Полет”, ЦДГ ”Славянка” и
ЦДГ ”Патиланчо” - на 23.12.2010 г. в детските градини и техните
филиали
* Новогодишно хоро - на 31.12.2010 г. от 23.45 ч. в парк „Христо
Ботев”

НЧ ”Н.Й.Вапцаров-1873”, гр. Тутракан
*„Коледен благослов” – концерт - На 23.12.2010 г. от 17.30 ч. в
салона на читалището
*„И доброто дойде при мен…” – Коледен конкурс – до 23.12.2010
г. в читалището
НЧ „Васил Йорданов – 1942”, с. Нова Черна
*„Бабо разкажи ми…” - вечер на Коледните празници - на
17.12.2010 г. от 15.00 ч. в Библиотеката
*Коледно парти с ученици - на 23.12.2010 г. от 15.00 ч. в малката
зала на читалището
*„Да е мирна и честита!” - награждаване на самодейци - на
29.12.2010 г. от 17.00 ч. в малката зала в читалището
НЧ „Светлина - 1941”, с. Преславци
*„Нова година, добре си ни дошла” - седянка - на 26.12.2010 г.от
17.30 ч. в салона на читалището
*„Нова година, нов късмет” - новогодишно увеселение - на
29.12.2010 г. от 17.30 ч. в кафе – аперитив „Аксу”
НЧ „Стефан Караджа – 1940”, с. Шуменци
*Коледно-новогодишен концерт и хоро - на 23.12.2010 г., 17.30 ч.
в салона на читалището
НЧ ”Искра-1928”, с.Цар Самуил
*”Коледа иде” – фолклорна седянка - на 22.12.2010 г. от 17.30 ч.
в салона на читалището
*Новогодишно увеселение с млади семейства – на 29.12.2010 г. от
17.30 ч. в салона на читалището
НЧ ”Светлина – 1904”, с. Варненци
*55-годишен юбилей на танцов състав „Денизлерци” и Коледен
концерт - на 23.12.2010 г. от 18.00 ч. в салона на читалището
НЧ ”Христо Ботев-1942”, с. Белица
* „Коледна надежда” - Празничен концерт - на 22.12.2010 г. от
18.00 ч. в салона на читалището
* „Стани нине, господине…” Коледуване - местен обичай - на
24.12.2010 г.
НЧ ”Възраждане-1940”, с.
Старо село
*Коледен концерт - на 23.12.2010
г. от 18.00 ч. в салона на читалището

Да помогнем за довършване на
православния храм в с. Белица!

Новата църква в с. Белица
вече е издигната, но се нуждае
от средства за
довършителни
работи.
Инициативният комитет,
който през годините на съграждането, активно съдействаше
в дейностите,
се обръща към
всички, които
могат да помогнат да се включат в благородната кауза.
Благочестивите си намерения можете да споделите, като се
обадите на:
Димо Денчев – 0888 30 596
Петра Пенчева – 0885 505 250
Костадин Манев, Кмет - 0899 993 622
Свещеник Йордан Николов – 0884 939 365

Продавам
л.а. "Фиат Крома", 1989 г., газбензин, аларма, шибидах.
За справки: 0899 486 460
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Доставка на храна до дома

Ф

ирма „Кетаринг БГ” - Ресторант „Москва” стартираха нова
програма за доставка на прясно приготвена храна до дома
или на адрес, посочен от клиента.
Няма ограничения за потребителите на услугата – може да се поръчва
от всички частни лица и фирми. Храните се доставят в кутии за храна,
подходящи за микровълнова фурна.
Ако се заплати месечната такса за доставката се ползва 20% отстъпка
от цената, а ако се ползват и съдове собственост на клиента се прави
допълнителна отстъпка от 5 лв.
Така цената за един месец за обяд е 55 лв., а за вечеря – 40 лв. Доставката до дома е безплатна.

Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Меню за седмицата
20.12 - Понеделник

"Кетаринг БГ" и
в. "Тутракански глас" организират

ядо Коледа, Снежанка, еленът
Рудолф, снежният човек, духова музика, коледни песни и
весели гласове – ето
такава беше картинката в парк „Христо
Ботев”преди една сед-

Д

мица, на 10 декември,
когато бяха запалени
светлините на коледното дърво.
Така бе даден стартът на коледно-новогодишните прояви в
града и общината.

Конкурс за кулинарни
рецепти
Вашите рецепти за любими ястия можете да
споделите с всички, като ги предложите за включване в менюто на ресторант „Москва”.
Очакваме предложенията Ви на адрес:
7500 гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №6, ет.3 в. „Тутракански глас” или на e-mаil: tgbg@abv.bg
Позвънете и на тел.: 0887 057 747 и 0895 665 395

ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0,90 лв.
Пиле с картофи - 300 гр. - 2,50 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0,60 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Картофи с доматен сос - 300
гр. - 2,50 лв.

21.12. - Вторник
ОБЯД
Шкембе чорба - 350 гр. - 1.20 лв.
Боб яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 2,70 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле със зебенчуци - 300 гр.
- 2.80 лв.

22.12. - Сряда
ОБЯД
Супа домати - 350 гр. - 0,90 лв.
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.
Нишесте - 250 гр. - 0,60 лв.
Общо: 3,80 лв.
ВЕЧЕРЯ
Руло Стефани - 300 гр. - 2.50 лв.

23.12. - Четвъртък
ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1,20 лв.
Картофена яхния - 300 гр. 2,00 лв.
Мекици - 2 бр. - 0,50 лв.
Общо: 3.70 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пилешки дробчета по селски - 300
гр. - 2.80 лв.

Хляб - 1 бр. - 0,65 лв.; Хляб - 1/2 - 0,35 лв.; Хляб - 1/4 - 0,20 лв.

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

В очакване на Дядо Коледа - Александра Атанасов, на 6 г.
от гр. Чикаго, Илинойс, САЩ

17 - 23.12.2010 г.

ВРЕМЕТО

В петък валежите ще спрат, най-късно
в Североизточна България, от запад облачността бързо и значително ще намалее, вятърът ще отслабне.
Дневните температури слабо ще се повишат. В събота ще се появи
слаб югозападен вятър, ще се усили и повишението на температурите
ще продължи. Отново бързо ще се заоблачи и ще превали, в Западна
България - сняг, в Източна - дъжд. Още до вечерта валежите ще спрат,
а през нощта срещу неделя и облачността чувствително ще намалее. В
неделя над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево;
вятърът временно ще се ориентира от запад-северозапад, дневните
температури ще бъдат малко по-ниски. В началото на следващата
седмица въздушният пренос над страната отново ще бъде от югозапад и повишението на температурите ще продължи. В понеделник ще
преобладава облачно време, на отделни места, главно в западните
райони е възможно да превали слаб дъжд. Във вторник и сряда в
равнинната част от страната ще има условия за ниска облачност и
мъгли, а повече слънце ще има в планинските райони.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА

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

Заповядайте!

Бързи заеми
само срещу лична карта!
За справки: 0866 60 097,
0885 154 405

Продавам
къща с двор 700 кв.м.
в Тутракан.
За справки: 0889 230 665

тел.: 0894 204 486

ТГ

Д-р Петкова

справочник

специалист "Детски болести"

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

извършва прегледи, ехографии, манипулации
в Тутракан - кабинет в Поликлиниката всеки работен ден от 10 до 14 ч.
в Главиница - кабинет в Поликлиниката - в
понеделник и четвъртък от 15,30 до 18.30 ч.

“Тепсихора” ЕООД,

166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

гр. Тутракан

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

Формация "ИЗВОР"

ТАЛОН

народна, естрадна, поп- фолк музика

за безплатна обява

Клавир и гайда - Илиян Марков
Китара и вокал - Александър Тодоров
Солистка - Снежана Радева

Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи

За заявки: 0896 82 82 60 и 0896 66 49 05

TUTRAKAN.NET

ТАЛ ОН
ЗА
ОТС Т ЪПК А
2 лева от
месечната такса.
Валиден само за
Януари 2011 г.
Всеки абонат,
представил този
Талон в офиса
на ул.Родина №23,
получава
отстъпката!

СМЯХ
Дама в тясна и къса рокля, с цип от
зад, безуспешно се опитва да се качи на
стъпалото на автобус. Тя протяга ръка
зад гърба си, за да си свали ципа, но без
резултат. Дамата повторно се опитва
да свали ципа... Неочаквано мъжки ръце я
прихващат през талията и я вдигат на
стъпалото...
- Как смеете?! - възмущава се дамата.
- Мадам - казва мъжът, - след като
втори път свалихте ципа на панталона
ми, на мен ми се стори, че с вас вече сме
повече от приятели...
* * *
Говорят си двама приятели:
- Вчера бях на риба и хванах златната
рибка.
- А стига, бе!
- Каза, че са й останали само две желания и мога да си избера едно от тях - услужлива памет или безотказна ерекция...

- И ти какво си избра?
- Не помня!
* * *
Лежат в леглото мъж и жена. Телефонът звъни. Вдига жената:
- Да, скъпи. Добре, мили. Разбира се,
скъпи. Добре, скъпи, не се притеснявай!
- и затваря.
Мъжът в леглото:
- Кой беше?
- Съпругът ми. Каза, че ще закъснее.
Играел карти... с тебе!
* * *
- Знаеш ли, жена ми е като мълния зад
волана?
- Защо, много бързо ли кара?
- Не бе, все удря дърветата...
* * *
- Защо в Америка правят бели шоколади?
- За негрите да не си хапят пръстите.

СУДОКУ

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари

Попълнете празните квадратчета така,
че всеки ред, всяка колонка и всеки голям
квадрат да съдържат цифрите от 1 до 9.
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