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Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
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Цена 0.50 лв.

Иван Радев за трети път улови
кръста на Богоявление
Калина ГРЪНЧАРОВА
19-годишният тутраканец Иван Бориславов Радев спази
даденото обещание - всяка година да е сред смелчаците,
които се хвърлят в ледените води на р. Дунав. Той бе
сред петимата, които участваха в християнския ритуал
на Богоявление и успя за трети пореден път да улови
кръста Господен.
69-годишният Петко Неделчев също не му отстъпи по
смелост и влезе в реката.
100 лв. получи Иван за успеха си от кмета Георги Георгиев, а останалите – по 20.
Ритуалът бе предходен от Света Златоустова литургия и Велик Богоявленски водосвет отслужени от
отец Илия Тонков в православния храм „Св. Николай”,
а литийното шествие следваше хоругвите до брега на
голямата река.

Рекорд в Родилно - 504 раждания!
- 120 са родените деца от Тутракан и общината
Калина ГРЪНЧАРОВА
504 раждания и 515 бебета – това е рекордното
постижение на Родилното
отделение през 2010 г.
Още в средата на годината началникът на отделението д-р Любомир Бойчев
прогнозира, че ражданията
ще минат бариерата от
500.
За първи път тук се ражда тройка близнаци. Заченала по метода ин витро,
на 17 септември, русенка
е родила три момичета. В
актива на отделението са
записани и девет двойки
близнаци.
От години родените момичета преобладаваха над
момчетата, през 2010-та
статуквото се промени момчетата са с 50 повече
на брой. Те са общо 283, а
момичетата – 232. Родените деца от Тутракан и
общината са 120.
Тутраканското Родилно
е предпочитано болнично

заведение и
за жени от
Русе, Разград, Кубрат, Исперих и селата
от съответните общини.
На 5 януари в 5:25 ч.
в Родилно
отделение
на МБАЛТутракан
проплака
първото за
тази година
бебе. Момченцето с
тегло 2,580
кг и ръст 49
см. е второ дете на
Мюрвет Салиева от
разградското село Вазово.
(на снимката)Раждането
е осъществено с помощта
на д-р Любомир Бойчев и
акушерките Михайлова и

Тази вечер от 18:00 часа

Именниците ще празнуват

Н

а общ празник в ресторант „Москва” са поканени всички, които
днес – Ивановден и вчера - Йордановден са именници.
Статистическите данни сочат, че в Тутракан 447 лица носят
имената Иван и Йордан и техните производни, а в селата те са още
300. Именниците от селата вече са получили поздравителни картички.
Празникът се организира от Община Тутракан и е част от инициативата общо да бъдат отбелязвани по-големите християнски празници,
коментираха от там. Следващият празник е Гергьовден.

На 19 януари от 16:30 ч. по ТВ7

Румяна Капинчева ще гостува
в „Споделено с Камелия”

Андреева.
Четири часа по-късно
– в 9:35 ч., на бял свят
се появи и второ момче,
този път чрез секцио.

Операцията е извършена
от д-р Любомир Бойчев
и д-р Богомил Бойчев и с
участието на акушерката
на стр. 3

Калина ГРЪНЧАРОВА
„Споделено с Камелия” е следобедно социално токшоу по ТВ7 обединяващо атрактивни елементи от най-успешните аналози по света. В
едночасовото предаване се дискутират проблемите и личните истории
на обикновените хора, заедно с известни личности и психолози. Обсъжданите проблеми целят да отразяват случващото се в ежедневието на
обикновения българин. То се води от популярната фолкизпълнителка
Камелия и се излъчва от понеделник до петък от 16:30 ч.
В предаването на тема „Пътят към славата”, която предстои да се
дискутира на 19 януари, сряда, ще участва и тутраканката Румяна
Капинчева, като човек на перото и творческа личност. Задължително
ли слава и пари могат да се спечелят само на Запад, в Америка или и
тук, в България, може да се случи. Капинчева ще защитава патриотичната позиция – за възможностите на нашата страна в това отношение.
Опоненти ще й бъдат двама рок музиканти от Пазарджик, съобщи тя.
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Граждански форми на отстояване правата на човека
НОВИНИ
СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ В ТУТРАКАН
Частичното слънчевото затъмнение на 4 януари бе
наблюдавано и в Тутракан, информираха любопитни
читатели. Независимо че денят не бе от слънчевите,
това природно метеоявление бе видяно и в крайдунавския град.
ФУТБОЛНА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
ФК „Белица” спечели благотворителен коледен
турнир по футбол, който се проведе в Силистра,
съобщи неговият мениджър Димо Денчев. Събраните
средства от участниците в размер на 1200 лв. са
предназначени за лечението на 12-годишния Седат
Рафет Ахмед болен от левкимия. От ФК „Белица” са
дарили 200 лв.
КРИМИНАЛЕ
Случай на неправомерно ползване на електроенергия
разследват служители от РУ „Полиция” – Тутракан.
При проверка, извършена в село Пожарево, те установили, че 31-годишният К.Н. е присъединил домакинството си към електропреносната мрежа по начин,
непозволяващ пълно отчитане на потребената ел.
енергия.
В с. Цар Самуил, неизвестен извършител прониква
в частен дом и извършва кражба на 600 евро, два
мобилни телефона и лични документи.

Тутраканското читалище
спечели финансиране на проект

П

ърви проект по Оперативна програма
„Трансгранично сътрудничество” спечели
ОНЧ „Н.Й.Вапцаров” в
партньорство с Археологическия музей в гр. Олтеница, стана ясно през
седмицата. Той е на стойност 860 хил. евро и ще се
реализира в рамките на 18
месеца.
Проектът е по т.нар
„меки мерки”, което означава, че средствата ще
бъдат използвани за орга-

низиране на конференции
и семинари, за изработка
на рекламни материали
и облекла за танцовите
състави на читалището.
Същите дейности огледално ще се осъществяват и
от румънският партньор.
На 12 януари в Тутракан
ще се проведе работна
среща, на която ще бъдат
уточнени някои моменти и
насрочена дата за подписване на договора между
страните.

Калина ГРЪНЧАРОВА
ипса на общ инициативен комитет и
контакти с органите на властта и медиите,

Л

вътрешни противоречия и
липса на оратори – това
са основните причини за

неуспеха на ученическите
протести и искания за подълга ваканция, изтъкнати
от дванайстокласниците
от СОУ „Христо Ботев”

по време на час по учебната дисциплина „Свят и

личност”, информира преподавателката Маргарита
Димитрова.
Активната дискусия се
състоя в края на часа по
темата „Граждански форми
на отстояване на човешки
права”. Той бе проведен по
нетрадиционен начин - с
участието на адвокат

Маргарита Шербанова. В
изложението си пред тях
тя коментира нормативните документи свързани с правата на човека,
гражданско неподчинение,
граждански протести и
инициативи, граждански
натиск и застъпнически
кампании.

След зимната ваканция

Малко отсъстващи ученици
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 3 януари, когато се очакваше масово учениците в страната да не влязат в учебни часове,
се получи точно обратното – само 10% от тях
изразиха по този начин своя протест срещу по-кратката зимна ваканция.
В училищата в Тутраканска община няма регистрирано заявено предварително неявяване в учебните часове,
но независимо от това, отсъстващи не липсваха, макар
причините да се изяснят по-късно.
В СОУ „Йордан Йовков” от общо 637 ученици са липсвали 65 от тях – 25 в начален курс, 11 – в среден курс и
29 при най-големите. Пом.-директорът Елена Николова
коментира, че по всяка вероятност отсъствията се

Н

дължат в по-голямата си част на заболявания предвид
студената зима.
В „Христо Ботев” от 553 ученици са отсъствали 31
– 13 при най-малките, 12 – в средния курс на обучение
и само 6 в горнкя курс. Директорът Дияна Станкова
отдаде отсъствията също на възможни заболявания,
още повече че сред големите ученици, липсващите на
3 януари са малко.
Само двама ученици са отсъствали от учебни занятия
в първия ден след ваканцията в основното училище в
с. Цар Самуил – по един в начален и среден курс от
общо 78 ученици.
В новочерненското училище отсъстващите са били
4-ма – по двама в начален и среден курс от общо 110.

“ТГ”

Рекорд в Родилно...
от стр. 1
Неджмие Мехмед. Детето е с тегло 2 670 кг и ръст 48
см. Щастливата майка е 24-годишната русенка Мирена
Димитрова Йорданова.
Статистиката получена за читателите на „ТГ” с
любезното съдействие на старшата акушерка на Родително отделение Галя Змеева сочи още, че последното
бебе за 2010 г. е родено на 30 декември, то също е момче,
а родителите му - от с. Севар.
Най-голямото бебе, родено в отделението през миналата година е момче с тегло 4 860 кг, а най-малкото,
също момче – 1600 кг.
И Тутракан не прави изключение от оформилата се
тенденция за страната - да раждат по-възрастни родилки т.е жени надхвърлили 30-те. В журналите на Родилно
е записана и най-младата родилка – 14-годишна от гр.
Кубрат. Бащата на детето обаче е от Тутракан. В този
случай сагата е била продължителна заради непълнолетието на майката и законовата уредба в страната, но
случаят е приключил щастливо.
В АГО работят двама акушер-гинеколози, осем акушерки и педиатъра-неонатолог д-р Хриска Василева.

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 230 596
Петра Пенчева – 0885 505 250
Костадин Манев, Кмет - 0899 993 622
Свещеник Йордан Николов – 0884 939 365

Натуралните показатели за издръжката на един
ученик са непроменени
Калина ГРЪНЧАРОВА
„До 10 януари очакваме
да се потвърдят направените от нас предложения
подадени към системата
„Админ”, информира Светла Змеева, нач.-отдел „Образование и култура” в общинската администрация.
Предложенията направени
към 1 декември м.г. се

отнасят до бюджета на
функция „Образование” за
настоящата 2011 г., който ще бъде актуализиран
на база на натуралните
показатели за един ученик.
Финансовото изражение на
натуралните показатели
за училищата в Тутраканска община е същото
както през миналата го-

Готви се новият общински бюджет
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Успешна бюджетна година изпрати Община Тутракан” – коментира зам.кметът Румяна Капинчева
приключилата финансова
2010 г. Показател за това
е ниският размер на неразплатените разходи. 61 229
лв. са те от м. декември,
като в това число влизат
и 30 508 лв. от м. октомври дължими към фирма за
доставка на газьол. Сключеният договор с нея дава
възможност за изплащане
в срок от шест месеца.
От Общината очакват
размерът на неразплатени
разходи леко да се увеличи
с около 10 хил.лв. от кметствата и още 5 хил.лв. от
детските градини. Има
неразплатени хранителни
продукти, които са с възможност до края на този
месец да бъдат покрити.
„За разлика от други общини, които работиха на
4-часов работен ден и пус-

каха служителите в неплатен отпуск заради липса
на бюджетни средства с
цел да реализират икономии, Община Тутракан не
стигна до прилагането на
такива мерки”, каза още
Капинчева.
Законът за държавния
бюджет вече е публикуван
и в местната администрация подготвят параметрите в приходната и
разходната част на общинския бюджет. Той ще е в
рамките на 7 млн.лв.
До 9 февруари проектобюджетът ще бъде готов,
а на следващия ден, 10 февруари, е планирано неговото публично обществено
обсъждане.
Сесията на Общинския
съвет, на която бюджетът на община Тутракан
ще бъде разгледан, ще се
проведе на 17 февруари,
денят, в който изтича
срокът според закона за
приемането му.

дина: за детските градини
– 1408 лв. за едно дете до
5-годишна възраст и 1626
лв. за дете в подготвителна група; за ученик в общообразователно училище
– 1209 лв.; за професията
„Програмист” – 1491 лв. и
за професия „Стопанско
управление” – 1230 лв.,
уточни още Змеева.

Натуралните показатели
са по-известни в образователния бранш с крилатия
израз „Всеки ученик носи
след себе си пари”, което
означава, че колкото по-голям е броят на учениците
в дадено учебно заведение,
толкова повече средства
за издръжка ще има то
през годината.

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл.15 от Закона за общинския дълг
и наредба №15 за провеждане на обществено обсъждане за поемане
на общински дълг в Община Главиница, Общинската администрация
кани местната общност на ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ
НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА в
размер на 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ
по проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ
“Кокиче” с. Зебил - филиал “Пролет” с. Звенимир и ЦДГ “Мир” с.
Калугерене община Главиница”, финансиран по ОПРР 2007-2013, за
обезпечаване на авансовото плащане.
Общата стойност на проекта е 367 300.30 лв. /от които 85 %
съфинансиране от ЕФРР и 15 % собствен принос на общината/. Поетият общински дълг в размер на 109 271.84 лв. ще бъде обезпечен
с подписване на Запис на заповед от кмета на Община Главиница.
Срокът за поемане на общински дълг е до 2 /два/ месеца след приключване на договора с управляващия орган на оперативна програма
“Регионално развитие”.
Договорът между Община Главиница и МРРБ за безвъзмездна
помощ по проекта бе подписан на 13.12.2010 г. Продължителността
на проекта е 16 месеца.
Общественото обсъждане ще се състои на 12 Януари 2011 г. /
сряда/ от 16 часа в заседателната зала на общинска администрация
на втория етаж.
С уважение,
Насуф НАСУФ
Кмет на община Главиница
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Иван НЕДЕВ, зам.-кмет на Община Тутракан:

Привлечените средства чрез проекти създават
добри условия в града и общината

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Каква беше 2010 година във Вашия ресор
„Програми и проекти”?
- Мисля, че беше добра
година – и като представени и одобрени проекти,
и като допълнително привличане на средства за
общината. Едновременно с
това, трябва да кажа, че
не достигнахме максимума,
който си бяхме поставили,
тъй като ни бяха върнати някои проекти главно
поради липса на финансов
ресурс по някои програми.
Поне така е записано в
писмата. Очаквахме повече утвърдени проекти, но
и това, което постигнахме
мисля, че създава добри
условия да се решат някои
от съществуващите проблеми в Тутракан.
- С коя от Оперативните програми и съответните Управляващи органи
е най-лесно да се работи?
- Ние работим с почти
всички програми, но найдобре с ОП „Регионално
развитие”. Имаме завършен един голям проект за
900 хил.лв. – за ремонт на
детските градини, който

приключи през м. март и
от взаимоотношенията
с Управляващия орган, с
регионалното министерство и представители на
програмата показват, че
там нещата са изчистени,
работи се по-добре, дава
се своевременно отговор.
В момента разработваме
проект по ОП „Регионално
развитие” за така наречените „Туристически
атракции” за 3,5 млн. лв.,
пълната документация за
който трябва да предадем
до 14 февруари. В него са
включени реставрация на
пет къщи и улицата в „Рибарската махала”, „Звук и
светлина” и реставрация
на Римската стена. Тези
дни трябва да решим дали
да включим и Мемориалния
комплекс „Военна гробница
1916 г.”, тъй като там има
предвидено да се изгради
Посетителски център, за
който имаме изработен
проект. Започнали сме
вече процедура, имаме съгласуване с Министерство
на културата, с НПК за
Римската стена. Мисля,
че за града това е изключително важно, особено

Автобус изгоря напълно,
пътниците спасени, багажът – не
Йордан ГЕОРГИЕВ
ътнически автобус,
пътуващ по линията
София – Силистра на
фирмата „Юнион Ивкони”,
се е запалил на главния път
Русе - Силистра на около
1 км след село Зафирово в
посока Силистра, съобщиха
от ОДМВР-Силистра. Сигналът за произшествието
е подаден в 12.45 часа на 25
декември на тел.112.
17-те пътници и водачът
са успели да го напуснат
навреме, поради което
няма пострадали хора. Багажът на пътниците обаче
е изгорял напълно. На мястото на инцидента навреме са реагирали служители на Участък „Пожарна
безопасност и спасяване”
– Главиница, както и пътни
полицаи, но автобусът изгорял за 10 минути. Смята
се, че техническа причина е
довела до запалването му.
„Всичко стана набързо,
но бързо реагира и персоналът на автобуса, което
ни остави живи”, заяви за
медиите Детелин Димов,
един от пътниците в изгорелия автобус. Първо се
запалило „нещо” от задната страна на возилото,
като отначало всички мислели, че е гръмнала гума.

П

Шофьорът обаче веднага
отворил вратите му и пътниците го напуснали. Не
стигнало време за багажниците. Само студентка
успяла в суматохата да
си намери дипломата в
багажа и така я спасила
от огъня. Според пасажера
имената и телефоните им
са били взети от шофьора
с обещанието да бъдат
открити допълнително, за
да се оформят обезщетенията. Те били извозени с
транспорт, нает от фирмата-превозвач.
„Нямаме официална информация, подадена от
фирмата, която е наш
наемател, научихме от
шофьори на преминали автомобили и автобуси”,
заявиха от „Автогара Силистра”, където час след
инцидента е трябвало да
пристигне автобусът на
софийската фирма. „Не
мога да ви кажа телефон на
офиса в София, търсете го
в интернет или го вижте
на билета, а и не знам нищо
за инцидента”, обяви троснато тогава дежурната
продавачка на билети на
гишето на фирмата, която
дори нямала право да си
казва името на журналисти
и пътници.

за „Рибарската махала”,
където вече няколко години
търсим решението за възстановяването на къщите.
На 22 декември бяха публикувани насоките за кандидатстване на болнични
заведения с проекти. Знаете, че нашата болница е
сред 11-те в държава, които ще могат да се възползват от тези средства.
Тутраканската болница
е включена в групата за
лечение и долекуване и по
тази мярка се полагат по 4
млн. лв. за оборудване. Започнали сме вече работа,
има избран консултант по
подготовката на проекта.
Има още неща за доизясняване – какво оборудване
ще бъде разрешено да се
закупи, какви СМР могат
да се извършат, но този
проект вече е в ход.
- Сега особено е популярна Програмата за
развитие на селските
райони. Тутраканска община като такъв район
как се вписва в нея?
- Пет проекта по мярка
321 и два проекта по мярка
322 сме подали досега. И
двата проекта по втората мярка са одобрени.
Единият - за 1,5 млн. лв. за
рехабилитация на Дунавския парк – втори етап, а
другият също за 1,5 млн.лв.
– за преасфалтиране на 13
улици в града, ремонт на
някои тротоари и зелени
площи. Има подписани договори и за двата проекта.
- Кога ще започне работа по тях?
- По първия проект, за
Дунавския парк, договорът
е подписан още преди една
година, има преведен аванс

от 700 хил.лв., но се закъсня много с утвърждаване
на процедурите. Досега
системата беше такава,
че всички процедури трябваше да минават за утвърждаване в ДФ „Земеделие”.
- Какви са конкретните
процедури?
- Процедура за избор на
изпълнител за изработване на работен проект, на
СМР, за технически надзор,
за управление на проекта.
Там нещата зациклиха.
Имах специална среща с
новия директор на ДФ „Земеделие” по този въпрос.
Стана ясно, че причината
за бавенето е в честата
смяна на експертите, проверяващи документацията.
Надявам се, че нещата
ще се подобрят, още повече че на 17 декември излезе
нова Наредба. ДФ „Земеделие” със своите 15 човека,
които трябва да проверяват документацията на
700 проекти, не са в състояние да извършат това.
Сега, няма да има вече
предварителен контрол Общините ще извършват
сами процедурите, а ще
има последващ контрол за
основните процедури – за
СМР и технически контрол.
Новите мерки заложени
в Наредбата развързват
ръцете на Общините и им
дават по-голяма свобода,
но се изисква и по-голяма отговорност, защото
санкциите са много жестоки при констатирани
нарушения в обществените поръчки – стигат от 25
до 50% от цялата сума на
проекта. Така че, ние ще
започнем през този месец
подготовката за проце-

Ром уби братовчед
си заради новата
си "жена”
Йордан ГЕОРГИЕВ
алкохолно опиянение
и заради ревност към
новата си „жена”
46-годишният Д.Т. от село
Стефан Караджа, община
Главиница, убил с брадва
по-възрастния от него братовчед, съобщи за случай
от 23 декември бюлетинът
на ОДМВР – Силистра. В
рамките на няколко часа
служители на РУ „Полиция”Тутракан разкрили убийството и прибрали извършителя му в ареста.
„Зная само, че случаят е
станал в дома на сестрата
на убиеца, но не мога да
кажа повече подробности
по него”, каза кметът на
селото Калин Априлов. Д.Т.
живеел отскоро на семейни
начала с около 40-годишна
жена от град Павликени и в
нейно присъствие започнала почерпка с 59-годишния
им гост, също местен жител, пенсионер по болест.
След като изпили значително количество алкохол,

В

около полунощ Д.Т. случайно
дочул покана за интимност
от негова страна към приятелката му. Афектирал
се и няколко пъти ударил
с брадва госта си в областта на корема, от което
той изпаднал в безпомощно
състояние. Едва призори,
след като действието на
алкохола поотминало, се
установило, че раненият
мъж е починал. Убиецът
заличил кървавите следи
по тялото на мъртвеца
мъж, опитвайки да представи смъртта му като
естествена.
По сигнал местния младши полицейски инспектор
направил проверка и повикал дежурната оперативна
група от РУ „Полиция” Тутракан. При извършения
внимателен оглед били
установени данни за насилствена смърт. Д.Т. бил
разобличен като извършител на тежкото престъпление и е направил пълни
самопризнания

дурите, надявам се да ги
приключим през зимния период, за да може в топлото
време да се работи. Същото се отнася и за другия
проект - за рехабилитация
на улиците в Тутракан,
който е с изключително
голямо социално значение.
Започваме процедура по
ЗОП за избор на изпълнител за технически надзор и
за управление на проекта.
Тук също има приведени
800 хил.лв. аванс.
- Каква е продължителността на реализацията
им?
- За Дунавския парк е 30
месеца, една година вече е
изминала, а за улиците – 24
месеца. Но от сключването на договора с изпълнителя, проектът трябва да
приключи за 12 месеца.
Тази година е много важна за нас, дано да успеем
до края й да приключим с
тези два значими проекти.
- До къде стигна подготовката на проекти към
ОП „Околна среда”?
- Започнали сме процедури по проект за изграждане
на Пречиствателна станция, който е на стойност
6,5 млн. евро. Досега сме
извършили прединвестиционно проучване, готвим
документите за кандидатстване за техническа
помощ в размер на 500 хил.
лв., които трябва да предадем до края на този месец.
Освен Пречиствателна
станция е предвидено и
доизграждане на канализацията по ул. „Трансмариска” – от „Славянка” до
болницата и включването
на локалната канализация
до „Кланицата” в градска-

та. Веднага искам да кажа,
че настоявахме да включим
и част от ул. „Исперих”,
защото там са сериозни
проблемите с авариите
и засега сме предвидили
400 м, там, където са
най-честите аварии и има
проблеми с къщите на
хората. Когато одобрят
техническата помощ, ще
започнем съответните
процедури.
- Къде е мястото на
Пречиствателната станция?
- Около 150 метра надолу
от „Казана” и „Рибната
борса”.
- Докъде стигнаха
действията по формиране на Рибарската група?
- Предали сме цялата документация за утвърждаване в ИАРА, уверението
е, че до края на м. февруари ще излезе решението.
Тогава вече, ще имаме
възможност да кандидатстваме с проекти, които
да решат някои въпроси
свързани с подобряване
условията труд на рибарите, на инфраструктурата,
подобряване условията за
туризъм. 3,5 млн. са средствата по тази програма,
които могат да влязат в
трите общини от Рибарската група – Главиница,
Тутракан и Сливо поле.
- Има ли вече нови идеи
за програма „Красива
България”?
- В края на миналата
година бе отворена програмата, имаме възможност да кандидатстваме
до 200 хил.лв., като 50% е
съфинансирането от наша
страна. В момента изясняна стр. 4

Как и къде да подадете годишната
данъчна декларация за доходите

О

т 3 януари стартира
новата данъчно-осигурителна кампания
на НАП. Декларациите за
облагане на доходите на физическите лица от 2010 г. се
подават до 30 април т.г.
И тази година декларациите за облагане на доходите
се състоят от основно тяло
и приложения към него, в
зависимост от вида на реализираните доходи. Образец
на подоходната декларация
може да се изтегли безплатно
от Интернет-страницата на
Националната агенция за
приходите www.nap.bg. Документът е в текстови формат,
така че може да се попълва
директно на компютъра. Към
основната част и всяко от
приложенията има подробни
указания.
Достатъчен брой хартиени
формуляри има и в офиса на
НАП в Силистра на адрес:
ул. „Ген. Скобелев” №8. Има
определен служител, който
дава на клиентите информация кое приложение от подоходната декларация трябва
да вземат и попълнят.
Консултация за попълване
на формуляра клиентите на
НАП могат да получат и от
информационния център на
НАП 0700 18 700 на цената на
градски разговор от цялата

страна.
НАП планира до края на
януари да предостави и
декларацията за облагане
на доходите с баркод. Тази
услуга дава възможност формулярът да бъде изтеглен
от интернет страницата на
НАП и да бъде попълнен „офлайн”. Декларацията с баркод е електронен формуляр,
който автоматично сумира
различните доходи, изчислява нормативно признатите
разходи и точния размер
на дължимия данък. След
като попълните електронния
формуляр на декларацията
за доходите, ще се генерира
специален баркод, който съдържа цялата информация за
вашите доходи и дължимия
данък. Тази услуга гарантира,
че няма да допуснете аритметически грешки, а и значително ускорява въвеждането на
данните в информационните
масиви на НАП.
Призоваваме гражданите и
фирмите да използват всички
възможности за подаване на
декларации. Това може да
стане чрез интернет, подписани с електронен подпис; по
пощата с обратна разписка;
както и на място в определени пощенски станции, където
служителите на „Български
пощи” издават входящ номер.
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НЕДЕВ, зам.-кмет на
Коледна благотворителност ИванОбщина
Тутракан:
на Ротари Тутракан
Привлечените
средства чрез
проекти...

Калина ГРЪНЧАРОВА
Последната за изминалата 2010 г. благотворителна проява на Ротари
Клуб Тутракан бе проведения през м. декември
Коледен бал. По думите на
неговите членове, балът
се е отличавал от досегашните с многобройното
присъствие на техни приятели от Ротари клубовете
в Силистра, Свищов, Русе
и Русе-Дунав, както и 21
ротарианци от румънските градове Кълъраш и
Александрия и Асистент
Дистрикт Гуверньорът
Емил Коцев. Те бяха приветствани от президентът на Ротари Тутракан
Светослав Раев.
В началото на събитието, в младежката струк-

тура на Ротари
– Интеракт клуб
Тутракан, бяха
приети двама
нови членове –
Селена Вълчева
и Мурат Молла,
представени и
въведени в организацията съответно от Иван
Ангелов и Красимир Петров.
Събраните
средства в разиграния по-късно
благотворителен търг на картини от Школата по изобразително изкуство на Аурел Президентът на Ротари Тутракан
Стоянов и други Светослав Раев с колегата си от
Ротари Александрия
предмети са
предназначени за закупуване на
технически
средства и
оборудване

за СОУ „Христо Ботев”
по случай 100-годишнината от откриването на
училището и за строящия
се православен храм в с.
Белица.

Картини и предмети
разиграни на търга

от стр. 1
ваме кои да бъдат евентуалните обекти, тъй като
до 4 февруари е срокът да
представим документите
в Русе. Вероятно ще се
насочим към изграждане на
стълбищен подход към Дунавския парк от ул. „Трансмариска”, имаме и готов
проект за това. Има идеи
за подмяна на дограмата
на ОЦИД, както и продължение на парк „Христо Ботев” в частта на мястото
на изгорелия МУЦ.
- Какво е мястото на
социалните програми в
проектната работа?
- По ОП „Човешки ресурси” имаме спечелен проект
за 10 домашни помощници,
които ще обслужват 60 бенефициенти. От 10 януари
започват да се приемат
молби. Вече действа про-

екта за лични асистенти,
те са 6-ма, от 1 април ще
има още 10.
- Ако това е равносметката за привлечените
средства през годината,
за какво бяха оползотворени капиталовите
разходи?
- С 97 хил.лв. целеви
капиталови средства от
централния бюджет и 103
хил.лв. приходи от продажба на общинско имущество
ремонтирахме 4-класната
пътна мрежа за 95 хил.лв.,
ремонт на 13 улици в града за 100 хил.лв., подмяна
на дограмата в ЦДГ-Нова
Черна – 15 хил.лв. и ремонт
на покрива на КметствоШуменци за 11 хил.лв.
През 2011 г. очаквам, че
отново ще има толкова
средства.

Здравната каса се отчита
През 2010 г. РЗОК-Силистра е заплатила за здравно обслужване
18 395 271 лв. Най-голям дял от тези средства, 46,4%, са платени за
болнично лечение по клинични пътеки, оказана в трите многопрофилни
болници за активно лечение в Силистренска област. Сумата възлиза на
над 8 539 354 лева., като от тях 52 800 лева са покрили болничната
помощ на здравно неосигурени жени, пролежали по клиничната пътека
“Раждане, независимо от начина на родоразширение”.
За компенсиране разликата между размера на потребителската такса,
която е 2,40 лв. и сумата от 1 лв., която пенсионерите заплащат при
лекаря или стоматолога са платени 64 744 лв.
Сумата, която РЗОК е платила за лекарствени средства за домашно
лечение на здравноосигурени лица е в размер на 3 931 701 лв.

Новоприетите членове на
Интеракт клуб

Бал на талантите
Предприемачът Димо Денчев - Дарител на годината
Калина ГРЪНЧАРОВА
За първи път в края
на 2010 г. Общинският
център за извънучилищни
дейности обяви своите
номинации за Дарител на
годината. Това стана по
време на Бала на талантите, на който бяха наградени и изявени ученици
в областта на изкуството
и спорта.
Дарител на годината
е собственикът на „Булдекс” ООД-Мандра Белица
Димо Денчев. Още трима
тутраканци отличиха от
Центъра за филантропската им дейност в полза
на децата: Валя Петрова
– Дарител на 2010 г. в сфе-

рата на изкуството, Вен-

цислав Статев – Дарител

на отборите по футбол в
гр. Тутракан и Георги Георгиев – Дарител на отбора
по кану-каяк.
Специални плакети и
предметни награди получиха Камен Чимидялков - четирикратен републикански
шампион по водомоторен
спорт, клас SA, Никола
Тодоров – трикратен републикански шампион в същия
спорт, клас JT 250 и Павлин
Димитров – класирал се на
второ място в клас SA 550.
За 2010 г. тутраканският
отбор по водомоторен
спорт е втори в България.
Със същите награди бяха

отличени постиженията на Клуба
по кану-каяк „Олимпия” с треньор
Валентин Симеонов: Денис Идриз
– бронзов медалист на едноместен каяк на 5000
м от държавния
шампионат, който
е с потенциални
възможности за
място в националния отбор, Камен
Чимидялков – петкратен вицешампион на
България за деца на едноместен и двуместен каяк и
Борислав Петков – шести
на държавния шампионат
за деца на двойка каяк.
За първи път се връчи
и специален приз за изключителни успехи – негов носител стана Камен
Чимидялков – шампион на
България в два вида спорт.
От клуба по борба „Истър” с треньор Сашко
Змеев бяха наградени Сашо
Димитров – републикански
шампион в категория 47 кг
и вицешампион за деца в
категория 53 кг., Иван Василев – пети в категория
53 кг от републиканското
първенство и Мурат Молла
– също пети, но в категория 73 кг.
В сферата на изкуства-

та бяха отличени възпитаниците на Школата по
изобразително изкуство
водена от Аурел Стоянов,
Духовият оркестър с ръководител Николай Нико-

лов, Вокалните формации
с ръководител Доротея
Бальовска, Танцов състав
„Дунавска младост” при
тутраканското читалище
"Вапцаров".

Самобитна
детска поетеса
е познавам Иванка Мора-

Н

рова, но в месния местник „Тутракански глас”, в
който се представя дебютната й
книжка с детски стихове „Зайко,
Ежко и Мецана скачат весело на
горската поляна” (ИК „Ковачев”,
Силистра, 2010 г.) ми направи
впечатление детското изражение
на лицето й. Спомням си, че
френският класик-морализатор
Лабдюйел има максима, че лицето
на жената е „спектакъл” за онези,
които я обичат, т.е те с радост се
вглеждат във фигурата й, като
лицето, огледалото на човешката
душа, им доставя онова моралноестетическо удоволствие, което
само изкуството, театърът са във
възможностите да им създадат.
От краткото предисловие на Р.
Капинчева към дебютната книжка
научаваме, че Морарова е майка
на трима синове, така че тя в
тази си роля и със самобитния си
талант на детска поетеса е имала
пред кого много години наред да
разиграва своя „детски театър”,
преди да излязат от печат тези
нейни чудесни 22 стихотворения.
Несъмнено те са приятни и при
прочита им, но тяхното въздействие би било няколкократно
по-силно, ако авторката им понякога ги рецитира пред своята
специализирана аудитория от
малки деца от детските градини и

Николинка Вълкова

П

етко стискаше в джоба
парите, които току-що
му отброи касиерката в
банката и се запъти да се прибира.
Бяха първите пари, които жена му
изпращаше със заръката да плати
сметките, да задържи част от парите за себе си, а другите да върне
на съседите, които и бяха дали за
да замине за Гърция преди три
месеца. Остатъка от заема щяла
да прати следващите месеци.
- Здрасти бе, Петко! К’во си се
замислил тъй? Да не са ти потънали гемиите? – пресрещна го
Васил от долната махала и докато
изрече това се подхлъзна на снега,
хвана се за ръката на Петко, и за
малко да се проснат и двамата на
земята. После се заприказваха и
се заоплакваха един друг.
- И моята замина за Гърция…
От три месеца… Трудно е без
нея, ама…
- Тя моята Радка се върна,
миналия месец… К’вото спечели
отиде по докторята. Там лепна
кучешка тения, нали хранила на
някакъв грък песовете… Миналата седмица я изписаха от болницата, та сега съм се превърнал и на
болногледач… Излязох малко да
се поразтъпча, да купя това-онова,
нали след три дни е Нова година,
да се поприготвим.
- Така ли? Не бях чувал… Ама,
ще ме извиниш… такованка…
удобно ли е да дойда, да я питам
нещо… нали и тя била там у
Гърция.
- Идвай! Що питаш! Айде, да те
водя у дома!
Вече два месеца, от както жена
му Милка му се обади, че е почнала работа, той не можеше да
се успокои. Отначало се зарадва,
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човечеството са останали толкова
гениални картини с изображени-

чал на девойките и младежите,
на които им предстои скоро да
встъпят в брак, да си препрочетат
стихотворението „Мила мамичко”:
Пъпът ми е спомен мил
откога съм се родил,
че със връв ни свързвал двама
с моята красива мама.

Поетично

Василка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

Тя за мен е много мила,
че живот ми е дарила.
И с усмивка на лицето
казва, че съм и в сърцето.
Мила мамичко, добра
как, кажи ми, ме побра
във сърцето си горещо
и кажи ми още нещо:

Иванка Морарова

техните родители. Защото живата
одухотвореност чрез жестовете,
лицето и гласа й би ги надарила с
още повече очарование. Заговорих за „детското” лице на поетесата, за да обърна внимание на факта, че детското у жената, в което
се проявяват нейните генетично
заложени черти на майчинска загриженост към невръстните нейни
рожби, към децата изобщо, милосърдието и великодушието й към
по-слабите, е една от основните
теми в платната на великите италиански ренесансови художници,
затова в културното наследство на
но колкото повече минаваше
времето, толкова повече радостта
му се заменяше с някакво неясно
чувство – примес на мъка по нея,
неяснота за това, което прави в
чуждата страна и една ревност,
която се появи отново след толкова години. Но от както му се
беше обадила последния път да
му каже, че му е изпратила пари,
направо си загуби съня и спокойствието. Пита я:
- Милке, с кого ще бъдеш на
Нова година?
- Как с кого? С моя тамагоч! –
отговори тя и побърза да затвори
телефона. От тогава рояци въпроси кънтяха в главата му, свиваха
му сърцето като че ли някой го
изстисква като стирка, искаше
отговори на хилядите си въпроси,
ала от нийде не идеше отговор.
Влезе в къщата на Васил и Рада
с надежда да получи отговор
на много от въпросите си, та да
намери покой и съзнанието му да
се проясни.
- Здравей, бачо Петко! – посрещна го Радка, приседна и
провиси крака от леглото, на
което лежеше.
– Как е Милка? Чух, останала
без работа, а? И ти безработен –
втасахте я!
- Не си ли чула? – изненада
се Петко, защото всички в село
знаеха нрава на Рада и неслучайно
я наричаха Рада Пощата. Нямаше
случка в селото, която Рада да е
пропуснала и да не я разнищи по
своя си изкусен начин с всички
по-големи клюкарки в селото.
Явно, болничният й престой се е
отразил на осведомеността и не
знаеше, че Милка бе от три месеца
в Гърция. – Тя, Милка замина в
Гърция… да работи.
- Там ли! Чумицата да ги тръшне и византийци! Я каква беля ми
докараха – на тез години кучешка
тения да завъдя! Неща да ги чувам повече. – чумосваше Рада и
когато се умори и поспря, Петко
се осмели да попита:
- Аз... туканка… да те питам…
да не би и мойта Милка… Я ми
кажи как им викат гърците на
кучетата? Щот не смея много да я
разпитвам, тя все бърза кога ми се
обажда… да не й свършела картата…, а ми рече някаква дума.
- И тя ли е тръгвала из чужбина,
кучетии ли гледа? – ококори се
Рада, повече от изненада, че е
пропуснала новината.
- Не знам… каза, че се грижела
за един… тамагоч. Тъй ли се казват кучетата на гръцки?

ето на Богородица и детето Исус
и на италиански мадони с децата
им. Не всички обаче ни поразяват
с физическата си красота, докато
духовното, приело формата на
нещо мило, детско в изражението,
им придава непреходна прелест.
Аз няма да правя детайлен
анализ на детските стихове на
Морарова, но в тях има толкова
човешка и майчинска чистота,
толкова сърдечна топлота, че ти
е трудно да отделиш едно или
няколко от тях като най-представителни. И все пак бих препоръ-

Щом аз стана силен татко
ще ли съм детенце сладко?
Последните два стиха ни поразяват с простичко постигнатата
инвенция на спонтанно създадената сентенция: майката горещо
желае синът й да запази детското,
искреното, сърдечното и когато
стане възрастен човек и има свои
деца. Но това е едно от най-великите етични послания на религиите към човека – нали Христос
светва учениците си да станат
като деца, за да бъдат достойни
за „царството небесно”.
Тези детски стихове са житейско мъдри, затова те трябва
да станат любимо четиво и за
възрастните.
Петър ТОДОРОВ

Нова година
с тамагоч
(разказ)

- Неее, не се казват тъй, викат
им скиля, ама това тагамоч… То
унуката имаше едно време такваз
играчка с такова изкелиферчено
име.
- Тамагочи ма, Радо! – обади се
да уточни и мъжът и Васил.
- Играчка ли казваш?
- Да една такваз… като кукла
уж, ама не е кукла, дет’ трябва да
я храниш, да я приспиваш, да я
изпикаваш.
- Хм… Ама те, тия гърци, нали
са в голяма криза, и за играчките
на дечурлигата ли си вземат
слугини? – учуди се Петко и много-много не му се вярваше жена
му да работи точно това и да й
плащат по 500 евро месечно. Да
не би да не е чул правилно думата? Рада го гледаше изпитателно.
По едно време почти се провикна:
- А бре, Петко, да не е било
някой таман коч бре, човек? Аз
при кучетиите не научих много
гръцкия, ама като ги знам к’ви са
развратницииии…
Рада сякаш бръкна направо в
мозъка му и събуди онова чувство, което го глождеше още от
младини, но кога жена му тури
двайсетина кила по телесата си,
се бе притъпило малко, ала от как
бе заминала то се посъбуждаше
от време на време и не му даваше
покой. „Таман коч ще да ми е
казала, а аз будалата съм разбрал
тамагоч. Кой е луд да плаща луда
пара за някаква изгъзица за дечурлигата си? Като знам к’ви съм
ги чувал за гърците, к’ви сметкаджии и стиснати са… Майкоооо,
жено, главата ти ша откъсна и на
теб и на твоя … коч… таман коч,
а… Ще видиш ти таман ли шъ тий
коча или няма да тий по мярка!”
Сложи си ушанката на главата и
излезе от Радкиния дом, без дори
да се сети да им пожелае весело
посрещане на Новата година.
Едва дочака заранта, хвана първия рейс за София, а на другата
заран рано-рано вече пътуваше
за… Гърция. Смрачи се съвсем
когато стигнаха Атина. Слезе от
автобуса и чак сега се запита:
„Ами като не и знам адреса, как
ще я намеря?” Добре, че беше

един негов спътник по седалка,
че човека излезе свестен и от
телефона си набра телефона на
Милка. За малко да го забрави, но
се сети на прага преди да тръгне,
та се върна и взе тефтерчето с
телефонния номер, където го бе
записал.
- Ало, Милке, аз съм ма, Петко.
- От де се обаждаш бе, Петко? –
изненада се Милка още като видя
непознатия гръцки номер.
- Тук съм ма, в Атина! Идвай да
ма посрещнеш, че е тъмница а и
доста е студено.
- Чакай там и не мърдай никъде!
След час ще съм там. – каза му
Милка след като разбра с какъв
автобус е пътувал.
Докато я чака мозъкът му не
спря нито за миг да задава въпроси, а онова дяволче в главата му
му отговаряше, присмиваше му
се и му редеше сцена след сцена,
коя от коя по-гнусна и развратна,
в които действащи лица бяха неговата Милка и нейния таман коч.
„Хм, цял час, що се бави толкова?
То за час се стига от село в София,
а тя тук цял час и трябва да дойде.
Сигурно се е заловила да прикрие
коча си. Ама Петко не е вчерашен.
Няма да може да ме излъже.”
Мина час, преполови се и вторият, а от Милка ни помен. По
едно време от тролея, който спря
точно пред спирката, където все
още стоеше българският автобус,
слезе слаба жена, с вързана на
опашка коса, обута в дънки и
загърната в доста широко яке,
което не беше закопчала и й
стоеше малко като раздадено. Тя
се насочи към Петко, който чак
когото го заговори позна, че това
бе неговата Милка.
- За к’во си дошъл бе, Петко?
Аз за това ли ти пратих пари? На
съседите заема трябваше да върнеш, не да си правиш разходки до
Атина? – гневеше се жената, което
още повече разбуни дяволчето в
главата му.
- Ти сега за парите се залови.
Не се ли радваш ма, Милке, не
се ли радваш, че ме виждаш? Аз
загорях за теб, а ти? Без сърце
ли си? – мъчеше се да потуши

На теб
Да беше буря
бих те съзерцавала безкрай.
Да бе светкавица
бих тръгнала след теб като във рай.
Да бе пороен дъжд
бих се окъпала и сгушила кат в пелена.
Но теб те няма.
Къде си ти?
Остана споменът…
Вътре в мен душата ми е като храм,
а аз се моля, моля се – не си отивай, стой си там.
Но ти отиде си
и няма да се върнеш знам.
Остана споменът за теб –
на никого аз няма да го дам.
19 декември 2010 г., 19,30 ч.
ревността си Петко, защото други
думи му идваха на езика, но и той
се чудеше как успяваше да не ги
изрече.
- Е, щом си дошъл, хайде, идвай, че да не изпуснем и последния автобус с тези техни стачки.
Но я първо да купим нещо, че не
съм приготвена за гости. – и го
поведе към магазина отсреща,
който за негова изненада беше
български. И цените бяха почти
като в България, малко по-големи,
но за Петко се сториха логични –
пътували са толкова километри
докато стигнат до тук. Когато
обаче трябваше да плати, защото
жена му нямаше никакви пари
(беше му ги изпратила всичките),
той с изненада разбра, че вместо
левчета му поискаха евро.
- Ега ти, скъпотията! – измърмори Петко, когато излязоха от
магазина.
Докато пътуваха в полупразния тролей, Петко гледаше през
прозореца и уж се любуваше на
украсената с безброй мигащи
лампички столица, но от време
на време крадешком поглеждаше
Милка. Сякаш чак сега му направи
впечатление липсващите и 15-20
килограма от телесата и което я
подмладяваше с доста години.
Ако не беше умореният й вид, можеше да се каже, че тримесечният
и престой в Гърция и е подействало много добре. „Значи този неин
таман коч я е скъсал от… хм… чак
я стопил. Че то, такава промяна…
Знам ли, може и пари за хирург да
й е дал, да махне тлъстините от
себе си, нали и на циганина Азис
му ги махнаха някакви доктори.
Ами сега къде ме води? У палата
на „коча” или…? Тя май затова
се забави, нали ги изненадах. Но
ще разбера аз, бачо ти Петко не е
вчерашен”.
Милка отключи вратата на
апартамента до асансьора на
третия етаж и влезе вътре. Петко се вмъкна след нея. Оказа
се в голям хол, а на малката
масичка пред поизтъркан диван,
Петко съзря една борова клонка
и няколко облечени в алуминиево
фолио шишарки. До тях имаше
малка кошничка с две ябълки и
2-3 портокала, а до кошничката
в стъклена рамка – снимката на
дъщеря му, зетят и двете му внучета. Личеше, че апартаментът не
бе на богат човек. „Значи, жената,
затова се забави. Нейният „коч” я
беше довел тук. Затова ми каза,
че не е готова за гости, нямали
време да вземат нещо за ядене

в бързината. Ама аз ще разбера,
всичко ще разбера”.
- Хайде, влизай, влизай! Затвори вратата и влез в банята да се
изкъпеш, че си пътувал два дни.
Аз ще свърша една работа. – каза
му, докато сложи бутилката евтино вино до плодовете и изкара
от една витрина две чаши, които
постави до бутилката.
- Каква работата имаш да вършиш ма, Милке? То… Нова година е? – попита я Петко влизайки
в банята.
- Ами… имам малко работа с
моя тамагоч? – усмихна се малко
насила тя.
- И къде е този таман…? – изкашля се насила само за да не
каже думата „коч”.
- В спалнята! Хайде, влизай,
че след два часа настъпва Новата
година! Поне на масата да ни
завари.
Петко влезе в банята, съблече
се, пусна душа, но не влезе под
него. Нещо го глождеше и не му
даваше мира. „Ето сега ще разбера аз к’ъв е тоя тамагоч!” Загърна
се с голямата хавлиена кърпа и
излезе тихо от банята. Милка я нямаше в кухнята, нито в хола. Видя
открехнатата врата на спалнята и
крадешком се промъкна до нея.
Затвори очи и за секунди всички
сцени, които въображението му
бе родило тези няколко дни преминаха отново пред очите му. „
Мамка им, сега ги хванах и ще ги
изкормя!” Блъсна силно вратата и
нахлу в спалнята. Жена му се бе
надвесила над голямото легло и с
двете си ръце бе хванала възглавницата сякаш я понаместваше. С
тялото си прикриваше този, който
бе под нея. Тя се обърна рязко и
видя разярения си мъж. В този
момент пред очите на Петко се
откри картина, която той не можа
да приеме като реалност в първия
момент. В леглото лежеше едно
над стогодишно миниатюрно старче, по темето на което стърчеше
рядка бяла косица, с хлътнали
сиви очи, които примигваха тиково, стърчащ нос, а под него,
там където трябваше да е устата,
имаше една дупка с набръчкани
очертания от хлътналите навътре
устни заради липсата на зъби.
Ръцете му бяха толкова слаби, че
отговаряха точно на определението – само кожа и кости.
- Петко, това е моят тамагоч…
- А аз… аз… Ба си мамата и
загубеняк!

31.12.2010 г. Атина
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коледно-новогодишно ехо

Празнично в с. Цар Самуил
В

Стефка ВАСИЛЕВА
ече отминаха коледно-новогодишните
мероприятия. Те заредиха всички участници

в тях с настроение и приятни емоции.
„Бяла поетична нощ”

се наричаше тематичната среща проведена на
17 декември. Поканихме
гостите на чаша вино и
лирична музика в барчето

на селото. Постарахме
се да създадем приятна

романтична обстановка.
Запознахме присъстващите с поезията на поета
Валентин Йорданов от гр.
Силистра и поезията на
Ценка Бойчева и Румяна
Капинчева от гр. Тутракан.
Поетичната вечер внесе

изпълниха битови сценки,
пословици, поговорки и
коледни стихчета. Седянката продължи импровизирано извън сценария с
научени песни и стихове в
училище. Накрая получиха
подаръци от Дядо Коледа.
На 23 декември деца от
кръжок „Сръчни ръце” в
училището с ръководител
Гюлнар Адем ни сурвакаха

разнообразие в сивото
ежедневие на хората. А на
22 декември в библиотеката на читалището проведохме „Коледна седянка” с
участието на деца от клуб
„Млад приятел на книгата”
и жени от фолклорната
група при читалището.
Жените изпълниха коледни
и седенкарски песни, а децата им пригласяха. Те пък

за здраве и берекет, и
разбира се за професионални успехи. Техните
лица грееха от празнично
настроение и усмивки.
А на 29 декември читалището организира Новогодишен празник с много
танци, хумор, томбола,
късмети и забавни игри.
Ръководството на Народно Читалище „Искра-1928 г.”, с. Цар Саму-

ил честити Новата 2011
година на всички колеги и
познати, като им желае
здраве и много професионални успехи!

7 - 13.12.2011 г.

На всички, които ни подкрепят в нашите начинания желаем много, много
щастие и късмет. Щастлива Нова година!

Коледа в ЦДГ "Славянка" в Нова Черна

Н

а поредица от коледни изненади присъстваха децата от
ЦДГ”Славянка” с. Нова
Черна. Най-напред бяха на
“Коледа с баба” в читалище „Васил Йорданов”, а
няколко дни по-късно момчетата от подготвителна
група “Слънчо” с учителки
Петранка Христова и Диана Георгиева коледуваха
в леля Радка и чичо Георги.
На 22 декември гости в детската градина бяха зам.-кметът на
Община Тутракан Иван
Недев и директорът на
ЦДГ”Славянка” Димитрина

Панайотова. Децата ги

поздравиха и заедно с еки-

па им благодариха
за поставената
нова дограма, с
което условията
за тяхното отглеждане и възпитание значително
се подобриха.
Една „Коледна
бъркотия” поднесоха Маргарита
Недева от основното училище в
селото заедно с
нейните възпитаници, с което заарадваха малките
възпитаници на
градината.

Снежанка и Дядо Коледа посетиха Дома за стари хора Коледни пожелания и в Общината
Анка МОНЕВА
ледарска група, Снежанка

У

частниците от вокалните групи „Росна китка” и „Стари
шлагери” при Клуба на пенсионерите в гр. Тутракан
посетиха Дома за стари
хора в града. Възрастните

и Дядо Коледа, които ги
поздравиха и им поднесоха
подаръци осигурени от г-жа
Радка Неделчева.
Празникът завърши с
кръшни хора, в който се
включиха всички.

Снежанка и Дядо Коледа поздравиха Общинската администрация с
Коледните и новогодишни празници, като им пожелаха благоденствие
и добра работа през 2011-та година.
Общинските чиновници и част от местните парламентаристи посрещнаха Коледния празник както подобава - в скъпарския хотел „Дунав
плаза” в Русе.

хора от Дома очакваха с
нетърпение поздрава на самодейците, който изпълниха
китка от народни и стари
градски песни. Изненада за
тях бе посещението на ко-

Благодарим на ръководството на Пенсионерския
Клуб в града, самодейците
и спонсора, които на всеки
празник посещават Дома.
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хоби
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BG051РО001-5.2.07
„Грижа за семейна среда за независимост и достоен живот на
хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора –
дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3
BG 051PO001-5.5.07-0053-C-0001
Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на услугата
„Домашен помощник” в населените места на Община Тутракан

ОБЯВА
В Община Тутракан стартира проект „Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на услугата „Домашен помощник” в населените места на Община Тутракан”. Предлагането на услугата ”Домашен помощник”
обхваща хора с различни трайни увреждания и самотно живеещи възрастни хора, живеещи в град Тутракан и
селата Цар Самуил, Нова Черна, Старо село, Белица, Варненци, Пожарево, Шуменци Търновци и Преславци за период
от 12 месеца. В проекта ще бъдат включени 60 потребители на социалната услуга и 30 домашни помощници.
Потребители на услугата могат да бъдат всички лица над 18 години с различни видове трайни увреждания
и самотно живеещи хора, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да
организират бита си и да подържат хигиената в дома си. Услугата се предоставя от Община Тутракан.
Община Тутракан набира кандидати за потребители на социалната услуга «Домашен помощник» и кандидати
за работа като домашни помощници
Необходими документи за кандидатстване за потребители на социалната услуга «Домашен помощник»
1.Заявление от кандидата или законен негов представител
2.Документ за самоличност на лицето или на законния му представител/за справка/
3.Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (ЕР на ТЕЛК, протокол на
ЛКК и др.)
4.Копие от здравната книжка с данни за личния лекар на кандидата
5.Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на разбера на месечната потребителска такса
Необходими документи за кандидатстване за домашен помощник:
1. Заявление за работа от кандидата;
2.Медицинско удостоверение за работа;
3.Свидетелство за съдимост;
4. Документ за завършено образование;
5.Автобиография.
6. Сертификат /при наличие на завършен курс за домашен помощник, социален асистент/
Документи се приемат всеки работен ден в Информационен център на Община Тутракан от 10.01.2011 г. до
24.01.2011 г.
Допълнителна информация можете да получите на телефони: 0866/60688
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и Агенцията за социално подпомагане.

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
10.01 - Понеделник
ОБЯД
Супа леща - 350 гр. - 0.90 лв.
Зелеви сърми - 300 гр. - 2.40 лв.
Мляко с ориз - 150 гр. - 0,60 лв.
Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кебапчета с картофи соте - 300
гр. - 2.80 лв.

11.01. - Вторник
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Домати с ориз - 300 гр. - 2.00 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 3.70 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета с доматен сос - 300
гр. - 2.50 лв.

12.01. - Сряда
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0,90 лв.
Боб с кюфте - 300 гр. - 2.00 лв.
Крем карамел - 250 гр. - 1.00 лв.

Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.

13.01. - Четвъртък
ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1.20 лв.
Картофена яхния - 300 гр. 2.00 лв.
Макарони със сирене - 250 гр.
- 0.80 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Руладини с гарнитура - 300 гр. 2.50 лв.

14.01. - Петък
ОБЯД
Доматена супа - 350 гр. - 0.90 лв.
Грах с пиле - 300 гр. - 2.50 лв.
Мекици - 2 бр. - 0.50 лв.
Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле със зеле - 300 гр. - 2.50 лв.

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Даниел Свиленов, на 2,8 г. от гр. Тутракан

ВРЕМЕТО
Днес отново на много места от равнинната територия от страната ще има мъгли и там температурите ще се задържат ниски: минимални минус 5 - минус
10°, максимални около и под нулата. В планинските
райони ще е с разкъсана облачност и температури,
достигащи 5-7°. През почивните дни и в понеделник
в планинските райони и планините облачността ще е
разкъсана и температурите ще се повишат с още 3-4
градуса, докато в низините и котловините, където
ще има ниска облачност или мъгли, те ще остават
ниски - през деня малко над 0°. Във вторник от запад
ще се заоблачи и мъглите ще се вдигнат. В сряда се
очакват валежи - в Северозападна България от сняг,
в Южна и Източна - отначало от дъжд.
Дежурен синоптик: Гергана КОЗИНАРОВА

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!
Д-р Петкова

ТГ

специалист "Детски болести"

справочник

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.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

ТАЛОН

гр. Тутракан

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

за безплатна обява

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

7 януари – Стефко БАЛКАНДЖИЕВ, пом.-лесничей,
ДГС-Тутракан
9 януари – Седат МУСА, Кмет на с. Дичево, община
Главиница
10 януари – Иван ИВАНОВ, горски стражар, ДГС-Тутракан
10 януари – Пеню ПЕНЕВ, Община Главиница
11 януари – Светослава ЙОСИФОВА, гл. счетоводител,
ДГС-Тутракан

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!

11 януари – Веселка ИВАНОВА, 10 б клас, СОУ „Йордан
Йовков”
11 януари – Гергана ВОЙНОВА, Община Тутракан
11 януари – Никола ДРАГАНЧЕВ, гр. Тутракан
11 януари – Деню ЦОНЕВ, гр. Тутракан
12 януари – Ергюн ИДРИЗ, Община Главиница
13 януари – Володя ИВАНОВ, учител, СОУ „Йордан
Йовков”
13 януари – Ина БАЛКАНДЖИЕВА, 8 години, гр. София

СМЯХ
Ромка пише до Общината:
Съпруга съм на три деца. С човека обрахме пари и купихме тристаен апартамент. Една вечер звъни вратата. Звънеца
чука. Отварям – нинджа. И без да каже
нищо с карате – в бъбреците. Докато
се усетя, би два шамара с крак и един на
детето в гръбначния кош. От ударната
вълна отлитам 20-30 метра. Абстрахираха децата. Човека го няма. Ако общината
не вземе спешни мерки ще се самоубеся
или ще изчезна безкрайно.
* * *
Асан го направили комунист. Отива си
в къщи и казва на Айше:
- Айше, мен комнист направили. Ама
един кахър имам - много сме прости и
неколтурни. Затуй ще хващаш децата и
ще водиш на кино, на театър, на концерт
на зложба. Колтурни ще ставаме.
Повела Айше децата както й казал
Асан и накрая ги завела в националната

художествена галерия. Гледали, ахкали,
тюхкали и по едно време стигнали до
картина с гола жена. Най-малкият - Меминчо - възкликнал:
- Аман, боже-е-е, какви цици!
- Млък бе, мискин! Баща ти комнист
стана, ти аман боже ша викаш!
* * *
Миналата седмица в зоопарка охранителят бай Иван изпуснал пакет "Виагра".
Много видове животни вече са отписани
от Червената книга.
* * *
Две проститутки разговарят:
- Абе какво стана с Данчето, не се
мярка напоследък?
- Ти не знаеш ли, тя умря. Зарази се с
трипер.
- Как така, нали от трипер не се умира.
- Умира се – ако го лепнеш на Пешо
Веригата.

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”

СУДОКУ

“Тепсихора” ЕООД,
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари

тел.: 0894 204 486
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