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ТУТРАКАН

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 45

Година L

2 - 8 декември 2011 г.

Ученици и родители
настояват за нов
график на транспортиране

Цена 0.50 лв.

Абонамент'2012
"Тутракански глас" Вашият вестник!
Годишен абонамент - 25,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК и
в пощенските станции в страната.

Нов режим на
уличното осветление
О

т началото на седмицата е въведен нов режим на
уличното осветление, информираха от общинската
администрация.
Вечер уличните лампи в Тутракан ще светват в 17:00
часа и ще угасват в 23:00 часа, сутринта от 04:30 до
07:00 часа.
В селата от Тутраканска община уличното осветление
“ТГ”
ще свети от 17:00 до 20:00 часа.

Община Тутракан
Скъпи съграждани,

Калина ГРЪНЧАРОВА
одписка с искане да
бъде формиран нов
график на транс-

П

портиране на учениците
от средищните училища
в Тутракан до селата
внесоха в общинската
администрация единадесе-

токласниците Даниел Друмев и Емануил Димитров.
Те са родом от село Варненци и учат в СОУ „Христо Ботев”. Учениците са

В Общински съвет – Тутракан:

поставили проблема по-рано в лична среща с кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов, който е поел
на стр. 6

заповядайте на 9 декември (петък) от 18:00 ч. в
парк „Христо Ботев” на
традиционното запалване
на светлините на
коледното дръвче!
Нека заедно с много
настроение и усмивки да
поставим началото на
коледните и новогодишни инициативи в нашата
община.
За вас сме подготвили празнична програма и
много изненади!

Правилник, постоянни комисии,
възнаграждения - основна тема
на първата работна сесия
Краси Костадинов
и Йолиан Христов –
на Световно по
З
канадска борба
Очакваме ви!

- Общината поиска за стопанисване "Къмпинга” от държавата
- Д-р Юрий Василев ще дарява 80%
от възнаграждението си като
общински съветник, призова и
останалите колеги да го последват

аседанията на
Общински съветТутракан ще се
провеждат всеки последен четвъртък от
месеца в 9:00 или 14:00

часа. Когато денят
съвпадне с национални
празници, датата на
провеждане може да се
промени.
на стр. 2

на стр. 6
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регион

НОВИНИ
НАЗНАЧЕНИ СА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
След проведени общоселски събрания в селата от
тутраканска община с население под 350 жители вече са
назначени пет кметски наместници. В Пожарево, Сяново и
Бреница постовете си запазват досегашните наместници,
съответно Георги Софрониев, Виолета Донева и Неджи
Юмер. В с. Варненци наместник е Снежана Михйлова, в с.
Царев дол ще кметува Валя Грънчарова, а в с. Антимово
няма да бъде назначаван наместник, съобщи кметът на
общината д-р Димитър Стефанов. Там утре ще бъде проведено събрание, на което хората трябва да изберат под чие
„кметско управление” - на Варненци или Търновци, желаят
да бъдат (подобно на Пожарево и Дунавец сега).
РАБОТНА СРЕЩА НА КМЕТОВЕТЕ ОТ ТУТРАКАНСКО
Днес от 10:00 часа е началото на първата работна среща на кметовете и кметските наместници от Тутраканска
община. В нея ще участват началникът на РУ на МВР-Тутракан - Кристиян Петров, директорът на Бюрото по труда
– Галина Димитрова и директорът на Дирекция „Социално
подпомагане” Идает Топал.
Д-р РУМЕН ПАУНОВ Е НОВИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
В Общинска избирателна комисия-Тутракан е постъпила
молба от Даниела Гвоздейкова за прекратяване на правомощията й на общински съветник поради назначаване на
щатна длъжност в общинската администрация.
С решение №221/28.11.2011 г. на ОИК е удовлетворена
нейната молба и е обявен следващият кандидат в листата
на ПП ГЕРБ – д-р Румен Паунов Петков, за избран общински съветник.
ПРОЕКТЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА
СТАНЦИЯ КРАЙ ТУТРАКАН ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН
На 28 ноември в Министерството на околната среда
и водите, кметът на общината д-р Димитър Стефанов е
подписал договор за финансиране на проекта за изграждане на Пречиствателна станция. Проектът включва и
рехабилитация на канализационната система, а срокът
за изпълнение е 40 месеца след подписване на договора.
ПРЕКРАТЕНИ СА ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНСКИТЕ ДОГОВОРИ
„По-малко от 20 на брой останаха гражданските договори
от общо 51 заварени при встъпването ми в длъжност. Прекратил съм ги”, информира кметът д-р Димитър Стефанов.
Припомняме, че той завари в наследство през последния месец от предходния мандат – октомври, сключени
51 граждански договори за 8 300 лв. от бившия кмет Георгиев за дейности припокриващи се с тези на общинските
служители.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА НА ПЕТЪР ТОДОРОВ
Днес от 16:00 часа в лекционната зала на ОНЧ
„Н.Й.Вапцаров” ще бъде представена първата книга на Петър Тодоров "Опит за нов прочит на феномени от историята и
класиката ни". Книгата е отпечатана от издателство „Ковачев”
- Силистра с финансовото съдействие на Община Тутракан.
КРИМИНАЛЕ
49-годишен мъж е катастрофирал, след като шофирал
в нетрезво състояние. Не е пострадал. Инцидентът е станал малко след полунощ на 25 ноември по пътя Силистра – Русе, в района на Тутракан. Мъжът с инициали Д.И.
шофирал лек автомобил БМВ, но загубил управлението и
колата се ударила в неравност вдясно от пътното платно.
Алкохолната проба на водача, отчетена с дрегер, показала 1.60 промила. По случая е образувано досъдебно
производство.
10 хил.лв. са откраднати от офис на частна фирма,
разположен между селата Нова Черна и Сяново. Престъплението е извършено в нощта срещу 29 ноември чрез
разбиване на входна врата. На адреса е извършен оглед
и е образувано досъдебно производство.

Брошури, презервативи и червени
лентички раздаваха в антиСПИН-кампания

О

т Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни раздаваха
вчера здравно-образователна брошура по училищата и заведенията
в Тутракан, а също презервативи
и червени лентички. Поводът –
Международният ден за борба
със СПИН.
Именно червената панделка
е международният символ на
борбата с ХИВ/СПИН, поясниха от
МКБПМН. Тя е израз на солидарността към хората, живеещи с ХИВ
и обединява усилията на хората
в общата борба срещу болестта.
Червеният цвят на панделката символизира едновременно ЛЮБОВТА
- като изразява съпричастност
към засегнатите от заболяването,
КРЪВТА - като изразява болката
причинена от загубата на близки
починали от СПИН и ЯРОСТТА - като изразява безпомощността, с която
се приема заболяването, за което няма лечение.
Червената панделка е и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ към всички, да не
подхождаме лекомислено и не пренебрегваме един от най-големите
проблеми на нашето съвремие.

2 - 8 .12.2011 г.

За балансиран и разумен диалог
между тристранните партньори

С

виканото на 29 ноември от областния управител Николай Димов
заседание на Областния съвет
за тристранно сътрудничество се
трансформира в работна среща,
информираха от пресцентъра на
областната управа. Този формат
на разговори бе наложен от отказа
на местните представителства
на КНСБ и на КТ „Подкрепа” да
участват в заседанието, уточниха
още от там.
Готовност за разговори изразиха представителите на Силистренската търговско-промишлена
палата, на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на
Стопанска камара-Силистра и
на Българския съюз на частните
предприемачи „Възраждане”,
както и на инспектората по образование, на Държавен фонд
„Земеделие”, на РЗИ, на РДСП и
на Инспекция по труда.
„Въпреки обявените от синдикатите декларации в медийното
пространство, в което настояват
за възстановяване на социалния
диалог, днес те отказват да участват в него на областно ниво”, изрази съжалението си областният
управител.
Николай Димов припомни механизма на структуриране на Областния съвет за сътрудничество,
указан в Кодекса на труда, Закона
за администрацията и Правилника
за дейността на Областния съвет
за тристранно сътрудничество.
Според изискванията им, членове на Съвета са представители
на областната администрация
и на национално представените

организации на работниците и
служителите и на работодателите.
Областният управител ръководи по право Съвета. Той определя
само представителите в него на
областната администрация, а
представителите на национално
представените организации на
работниците и служителите и на
работодателите се определят от
техните ръководства, съгласно
уставите им.
Това уточнение се оказа необходимо, заради констатирани
пропуски в досега съществуващия
Съвет, посочи областният управител Николай Димов и информира,
че със своя заповед актуализира
представителството на областната
администрация.
Съгласно заповедта, за втори
член на Съвета е определен заместник-областният управител
Тодора Цонева, а за технически

секретар – ресорният експерт
в администрацията Десислава
Божева. Областният управител
заяви намерението си - Съветът за
тристранно сътрудничество в Силистра да е работещ и ефективен
и мерките, които ще се обсъждат
да водят към един „балансиран,
разумен диалог, между тристранните партньори”.
С направената законосъобразна
корекция, стана ясно, че Областният съвет за тристранно
сътрудничество ще се състои от
10 души – двама представители от
областна администрация, двама
представители на синдикатите с
национално представителство и
шестима представители на работодателски организации – също
национално представени. „Форматът на Съвета не е затворен”,
подчерта Николай Димов и увери,
че представителите на останалите

институции (инспектората по
образование, на Държавен фонд
„Земеделие”, на РЗИ, на РДСП
и на Инспекция по труда, които
досега са били определени за
негови членове), ще бъдат включвани в работни групи към него, по
конкретни въпроси, изискващи
техните компетенции.
Участниците в срещата се обединиха около идеята, че за да се
отговори адекватно на предизвикателствата, в момент на икономическа криза, е необходимо да
се търсят практични и ефективни
решения, за подобряване на бизнес климата.
Сред обсъдените теми бяха
проблемите на работодателите с
липсата на кадри в строго профилираните дейности на фирмите;
необходимостта - държавата
да насърчава възможностите
за образование с по-сериозна
практическа насоченост, за да се
гарантира качество и удовлетвореност както за бизнеса, така и за
работещите; необходимостта да
се търси по-тясна връзка между
образованието и изискванията
на местния бизнес, обусловени и
от спецификата на района и др.
Областният управител Николай
Димов препоръча на участниците
в срещата да подготвят, за следващото заседание на Съвета, обосновани предложения за създаване на
работни групи по всеки един от
повдигнатите днес въпроси. Ако
бъдат гласувани аргументирани
решения по тях, губернаторът пое
ангажимент те да бъдат предложени за разглеждане на национално
ниво.
“ТГ”

Правилник, постоянни комисии...
от стр. 1
Във всички останали случаи,
свиканите сесии ще се считат
за извънредни – това са част от
новоприетите принципи за работа
на местния парламент вписани
в Правилника за организацията
и дейността, който бе приет на
проведеното вчера първо редовно
заседание.
Част от Правилника са и размерът на възнагражденията на
общинските съветници – 50% от
средната брутна заплата /СБРЗ/
на общинската администрация за
последния месец от предходното
тримесечие. Възнаграждението на
Председателя на Общинския съвет
ще е в размер на 60% от заплатата
на кмета на общината, а на неговия заместник - 60% от средната
брутна заплата на общинската
администрация. Председателите
на Постоянни комисии ще получават 55% от СБРЗ, а секретарите
– 53%.
Експертите към Постоянните
комисии ще получават по 30 лв.
за явяване на заседание.
По реда на дневния ред на
сесията, общинските съветници
избраха за зам.-председател Светла Стоянова от групата на ГЕРБ.
През настоящия мандат работата на ОбС ще се подпомага от три
Постоянни комисии. Комисията
по местно самоуправление ще се
председателства от Вергил Русев,
секретар – д-р Юрий Василева и
членове Даниела Гвоздейкова и
Ерол Кара.
Красимир Петров ще оглавява седемчленната Бюджетна
комисия, секретар на същата е
Петра Пенчева и членове – Любен
Драгнев, Светла Стоянова, Вергил
Русев, Адем Адем и Шенол Молла.
За председател на Постоянната
комисия по социални дейности,

Общинският съветник от ГЕРБ д-р Юрий Василев ще дарява
80% от възнаграждението си в Благотворителен фонд

образование, здравеопазване,
спорт и култура е избран Сашко
Змеев, за секретар – Данаил Николов и членове – д-р Синан Топал,
Сезен Поси и Севгинар Амза.
Общинските съветници дадоха
разрешение за предоставяне
на общински апартаменти под
наем на Севинч Кодак - учител
по английски език в СОУ „Йордан
Йовков” и на Иван Недев – председател на ОбС.
Любимото място за отдих
на тутраканци – местността
„Къмпинг”-а, да стане общинска
собственост ще поиска от държавата общинската администрация
в Тутракан. Теренът сега е държавен, а през последните години
се поддържа само от Общината.
Оперативните европейски програми дават възможност мястото
да се развие и благоустрои, ако то
намери истинския си собственик

и стопанин.
Заплатите на общинския кмет и
кметовете на населени места бяха
одобрени с мнозинство. Така д-р
Димитър Стефанов ще получава
1315 лв. месечно, кметовете на
Нова Черна – Нехат Ебазер, на Цар
Самуил – Мехмед Юмер и на Старо
село – Ангел Друмев – по 780 лв.,
кметовете на Шуменци – Симеон
Димитров, на Белица – Костадин
Манев и на Преславци – Ибрям
Тазимов – по 730 лв., а на Търновци – 680 лв.
В Областния съвет за развитие
освен кмета на общината представител от името на Общинския
съвет ще бъде Иван Недев.
Формирани са парламентарните групи за мандата – на ГЕРБ с
председател д-р Юрий Василев,
на ДПС – с председател Нехат
Кантаров и на БСП – с председател
Данаил Николов. Шефовете на

групите образуват Председателски съвет, който взема решение за
дневния ред на сесиите и по други
организационни въпроси.
„Във връзка с вътрешното ми
убеждение, че като общински
съветник работя в обществена
полза предлагам да създадем
Благотворителен фонд, в който
аз ще внасям 80% от месечното
си възнаграждение” – обяви д-р
Юрий Василев. Той апелира към
своите колеги да го последват в
осъществяването на благородната
кауза.
В края на заседание, в точка
„Разни”, Нехат Кантаров попита
кмета на общината д-р Димитър
Стефанов дали е вярно, че при
срещата си с населението от с.
Бреница във връзка с назначението на кметски наместник, е казал,
че не го интересува мнението им
и ще назначи този, който иска.
Освен това, Кантаров съобщи,
че наместникът Наджи Юмер е
твърдял, че е”изхарчил сума пари,
за да стане кметски наместник”.
„Кметският наместник на Бреница е бил избиран един мандат
за кмет от името на ДПС, през
втория мандат е бил избран като
независим кандидат, отговори му
д-р Стефанов. След като два пъти
хората са го избирали за кмет,
ПП ГЕРБ реши да го назначи за
кметски наместник. Незная дали
има друга партия като ГЕРБ, която
да е направила с толкова малко
средства предизборна кампания.
Това, което твърдите не е присъщо
за ГЕРБ. Не трябва прийомите на
други партии да ги прехвърляте
върху нас”, заключи отговора си
кметът.
Следващото заседание на Общинския съвет е насрочено за 22
декември от 14:00 часа.
Калина ГРЪНЧАРОВА
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Общински съвет-Главиница Алтимир Адамов е
започна същинската работа новият заместникобластен управител
П
Ю

Калина ГРЪНЧАРОВА
ърво редовно заседание след конституирането си проведе
на 24 ноември Общински съвет-Главиница в
присъствието на всички
седемнадесет общински
съветници.
Най-напред бе приет
нов Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет, според
който за своята работа
съветниците ще получават възнаграждение в размер на 50% от средната
брутна работна заплата
в общинската администрация за последния месец от
предходното тримесечие,
а председателите на Постоянни комисии с 5% повече от членовете.
По предложение на общинския съветник Петко
Петков в чл. 54, ал.1 на
Правилника бе записано,
материалите за сесиите
да бъдат предоставени на
съветниците 7 дни преди
обявения ден на заседанието.
Пет постоянни комисии ще работят през настоящия мандат. Само
Постоянната комисия по
предотвратяване и разкриване на конфликти на
интереси ще е тричленна,
останалите са в състав
от по петима членове.
Постоянната комисия

по бюджет и финанси се
оглавява от Наим Мюмюн
и в нея бяха избрани още
Рашко Денев, Урал Ахмед,
Танер Ахмед и Сузан Исмет.
За председател на Постоянната комисия по стопански дейности, екология
и транспорт бе избрана
Сузан Исмет, а за членове
– Урал Ахмед, Рашко Денев,
Петко Петков и Алкин
Лютви.
Постоянната комисия по
здравеопазване и социални
дейности е с председател
Сейфи Салим и членове
– Раим Али, д-р Георги

Петров, Данка Милчева, д-р
Кенан Дуран.
Сениха Ниази ще председателства Постоянната
комисия по образование,
религия и спорт, в която
влизат и Лютви Мюмюн,
д-р Георги Петров, Бейхан
Ибрям и Наим Мюмюн.
Постоянната комисия
по предотвратяване и
разкриване на конфликт на
интереси ще се оглавява
от Насуф Насуф, а нейни
членове са д-р Кенан Дуран
и Данка Милчева.
Делегат в Общото събрание на НСОРБ ще бъде
кметът Хюсеин Хамди, а
негов заместник – Сейфи
Салим. Съветниците избраха и свой представител в Областния съвет
за развитие – д-р Георги
Петров от групата на
ГЕРБ.
Размерът на трудовите възнаграждения
на кметовете също бе
определен – той е в рамките на досега получаваните заплати, които са
включени и в тазгодишния бюджет. Заплатата
на общинския кмет е
1462 лв., на кмета на
Зафирово – 650 лв., на
селата Зебил, Суходол и
Стефан Караджа – 620

лв., на Ножарево, Листец,
Звенемир и Сокол – 606 лв.,
на Богданци – 590 лв., на
Калугерене, Дичево и Вълкан – 580 лв., на Черногор,
Коларово и Зарица – 570
лв., а на Падина и Долно
Ряхово – 550 лв.
Според общинския съветник Рашко Денев, „има
кметове на села с определени субективно заплати”,
които при приемането
на бюджета за 2012 г.
трябва да се коригират.
А съветничката Данка
Милчева предложи при определянето на заплатата
да се взема под внимание
и ценза.
Във връзка с реализацията на проект „Изграждане
на канализационна мрежа
към ПСОД, гр. Главиница”
на 14 май 2009 г. тогавашният Общински съвет
е взел решение №183 за
сключване на договор за
кредит с Фонд ФЛАГ със
срок на погасяване 24 месеца. Срокът на договора
не може да бъде спазен,
тъй като Общината няма
окончателно плащане по
проекта и поради тази
причина Общинският съвет преразгледа решение
№183 като удължи срока
за погасяване до 42 месеца.

ристът Алтимир
Адамов е новият
заместник областен управител на област
Силистра. Той поема голяма част от ресорните
ангажименти на предшественика си Денка Михайлова,
която вече е зам.-кмет на
община Силистра.
Алтимир Адамов е на 31
г. и до момента на назначаването си за заместникобластен управител бе
експерт „Координация и административен контрол” в
Областна администрацияСилистра.
Трудовата му биография
допълват позициите на
младши юрисконсулт в
РИОКОЗ-Добрич и юрист
в частна фирма.
Със своя заповед областният управител Николай
Димов прецизира ресорите
на своите заместници. За
зам.-областния управител
Тодора Цонева е определен

Н

ова възможност за социална адаптация преоткриха
самотно живеещи възрастни хора в община Главиница.
Дневен център за възрастни хора с
увреждания посреща 70-годишни
старци, преосмисляйки самотното
им ежедневие чрез трудотерапия,
социални контакти и дори - работа
с компютър. Центърът, който е
единствен в района, е разкрит в
село Сокол със средства по проект
финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресур-

си» и Европейския социален фонд.
Събитие, организирано по повод
Международния ден на хората с
увреждания, ще се проведе в предиобедните часове днес в сградата
на Дневния център. Организаторите
от Сдружение „Народно читалище „Освобождение” в селото са
подготвили забавно-музикална
програма съпътствана с кратка
презентация включваща моменти
от живота на потребителите, а
също и дискусия по проблемите на
“ТГ”
хората с увреждания.

ресор на дейност „Управление на собствеността, социални и хуманитарни дейности”, а за зам.-областния
управител Алтимир Адамов
- ресор на дейност „Координация, административен
контрол и регионално развитие”.
“ТГ”

Формира се
управленският екип
на община Главиница

Ч

аст от новия кметски екип на Община
Главиница стана ясен
през тази седмица. Кметът Хюсеин Хамди назначи
досегашния директор на
Дирекция „Финанси” - икономистката Севгюл Амза,
за свой заместник с ресор
„Финанси и стопанска дейност”, а за секретар на
Общината – Селчук Али.
В четири от селата
са назначени кметските
наместници: в с. Косара –
Нювит Хюсеин, в с. Малък
Преславец – Галина Ангелова, в с. Бащино – Джеват
Ахмед и в с. Подлес – Милена Атанасова. В скоро
време се очаква своето
място да заеме и последният кметски наместник
– този на с. Осен.
В средата на седмицата е проведена първата
работна среща на всички
кметове и кметски наместници с представители
на държавните институции – Кристиян Петров,
фирма ЕТ “Поп-90 Комерс” началник на РУ на МВР,
- Тутракан. На шофьора
на буса, който също е от
Тутракан, е съставен акт
за нерегламентиран превоз
на риба, съгласно Закона
ежду 20 и 30 на сто
за рибарството и аквакулпо-високи от миналотурите.
годишните ще бъдат
Конфискуваната 1 300
кг риба е дарена от ИАРА цените за различните сортове
- Бургас на Социалния пат- тютюн, съобщи председателят
ронаж към Община Бургас. на Националната асоциация на
Припомняме, че през про- тютюнопроизводителите Цветан
летта (м. март 2011 г.) на Филев. Според него причините
два пъти на територията за това са намаленото наполона град Бургас, инспекто- вина производство на тютюн в
ри на ИАРА и полицията сравнение с миналата година,
са хващали шофьори на по-доброто качество на протутраканската фирма да дукцията и либерализацията
извършват нерегламен- на пазара. По думите на Филев
тиран превоз на големи в страната трябва да бъдат
количества риба, за което продадени около 20 000 тона
са им съставяни актове, тютюн. Изкупуването на тютюна
в Силистренско вече започна в
съгласно ЗРА.
“ТГ” Дуловска община, като цените

В Дневният център С незаконен улов
за възрастни хора
на риба е засечена
с увреждания ще празнуват тутраканска фирма
ЕТ “Поп-90 Комерс” Тутракан отново е заловена с незаконен улов
на риба, информираха от
контролната инспекция по
рибарство. При съвместна
операция на инспектори
от сектор “Рибарство и
контрол” на ИАРА-Бургас
и служители на “Гранична
полиция” - Бургас за нерегламентирана продажба
и превоз на риба е заловено
лице, превозващо незаконно
голямо количество риба.
На главна улица в Бургас
е спрян за проверка бус
“Опел” със силистренска
регистрация. При проверката се установява наличие
на 1 300 кг риба (сребриста
каракуда) без необходимите документи за произход,
превоз и първа продажба.
Бусът е собственост на

Алтимир АДАМОВ

Севгюл АМЗА, зам.-кмет
"Финанси и стопанска дейност"

Галина Димитрова – директор на Бюрото по труда и
Идает Топал – директор на
Дирекция „Социално подпомагане”, на която са обсъдени взаимодействието и
институционалните връзки
между тях. Представена е
настоящата картина на
взаимоотношенията и са
набелязани превантивни
мерки с цел възпрепятстване възникването на
проблеми.
“ТГ”

По-високи цени на тютюна

М

Цветан ФИЛЕВ

на ориенталския сорт варират
между 3.10 - 3.30 лева. През
декември се очаква да започне
изкупуването и на тютюна от
сорта “Бърлей”.
“ТГ”

4

култура - образование

2 - 8 .12.2011 г.

поетично поетично поетично
Ирина ПЕТРОВА,
гр. Исперих

Порив

На североизток, там към морето,
край дунавския бряг и по полето,
разпрострял е снага град красив, голям,
със загадъчното име Тутракан.
Това е град с история славна.
Кокетен град с природа омайна.
Тук живеят усмихнати хора, добри,
радост от лицата им ведра струи:
Даровити поети, писатели;
съвременно влюбени мечтатели;
от любов преливащи творци,
с жадни, вечно търсещи очи.
Те градят приятелства нови и нови.
За изненади са безрезервно готови.
Обичат горещо живота суров,
всеки ден за тях е предизвикателно нов.
В рими душата си щедро раздават,
приятелите свои с обич даряват.
Със амбиции, елегантно скромни,
са богати сърцата им чаровни.
В тия кратки рими е събран
моя поглед върху града Тутракан.

Любен ДАШЕВ,
гр. Силистра

Спасителни крайбрежия
Обичам сутрин тихите крайбрежия
дочакали покоя на стихиите,
където се докосваш до безбрежното
с оранжевата сила на магията...
Разбирам в миг защо е Господ слънцето
за волните туземци в Полинезия,
усещам силата, пробила зрънцето лекуваща душата ми поезия.
Изтича на водите огледалото
като река Йордан за християните,
душата кротко се прибира в тялото
в едно богоугодно състояние.
Отпускаш се, разпадаш се - до атоми:
при Никого, за Никъде, край Нищото,
преди отново с болка сетивата си
да хвърлиш на Живота на огнището...

Румяна КАПИНЧЕВА,
гр. Тутракан

Сто стиха...
Сто стиха във душата ми напират
и чувства будят сто.
Къде ли не, те вдъхновение намират,
летят и пръскат тържество.
Сто стиха - много ли са, или малко
за рождеството на духа?
Ако не пиша, знам, ще бъде жалко,
че не тревожат те слуха.
Че не събуждат трепета в сърцето,
не плисва топлината във вълна.
Не чуваш музика на мястото, където
решава да те води любовта.
И затова сто стиха ще напиша.
Да, зная, някой ще ги прочете.
Със мене заедно ще диша
магията, която словото плете.

ОТНОВО ПОБЕДИТЕЛИ ПРАЗНИК, ПОСВЕТЕН НА
КАРЛО КОЛОДИ И УОЛТ ДИСНИ
Ч
Н

Анка КОЗАРЕВА
етвъртокласниците
от СОУ „Христо Ботев” – град Тутракан
показаха отлични знания
за енергията и нейното

използване в Областния
втори кръг на олимпиадата, организирана от Е.ОН
- България - „За енергията`
2011” в град Силистра.

Отборът, представен
от Мирослава Веселинова,
Пресила Боянова и Константин Дочев премери
сили със своите връстници
от Силистренска област
и се класира на второ

място. Николай Калчев и
ръководителите Добрина
Вълкова и Румяна Статева
подкрепяха и поддържаха
участниците от отбора,

които получиха заслужените аплодисменти на
журито.
Олимпиадата се провежда за първи път по
проект, изцяло финансиран от „Е.ОН България”,

като неразделна част от
образователната инициатива „Енергия за децата”.
Целта е да повиши познанията на подрастващите
за енергията и нейното
отговорно, разумно и безопасно използване и опазването на околната среда.
Участниците са деца от
четвърти клас, преминали обучение по проекта.
В първия общински кръг,
който стартира на 21 октомври, отборът на СОУ „
Христо Ботев” се класира
на първо място.
Поздравяваме учениците
от 4 а и 4 б клас, участвали в двата кръга на
олимпиадата и техните
ръководители със завоюваното престижно място! Пожелаваме им нови
успехи!

а 24 ноември т.г се
навършиха 185 години
от рождението на
Карло Колоди – италиански
писател, автор на обичания
от децата роман „Приключенията на Пинокио”.
Съвместно с учениците
от 4 б клас с класен ръководител Румяна Статева отбелязахме тази годишнина.
Те безпогрешно разпознаха
героя Пинокио от илюстрациите, песента и гатанката. Гледаха и слушаха с
интерес презентацията,
посветена на писателя и
неговата световноизвестна творба. Отборите от
момичета и момчета се
справиха бързо и сръчно
при подредбата на пъзели
с картини от приключенския живот на Пинокио. А в
литературното четене на
изучен епизод от книгата
доказаха, че притежават

трайни знания и отлична
четивна техника.
Тази година на 5 декември
се навършват и 110 години
от рождението на Уолт
Дисни – американски аниматор, филмов продуцент,
сценарист и режисьор. В
чест на двамата велики
творци, четвъртокласни-

ците с огромно желание и
интерес оцветиха илюстрации от филма „Приключенията на Пинокио” и подредиха
изложба от творбите си в
училищната библиотека.
Изводите, които направиха участниците са ясни
- с повече четене на книги
обогатяваме знанията си за
света и подобряваме четивната си техника. Рисувайки, откриваме красотата
на багрите около нас, без
които животът ни би бил
скучен и сив.
От сърце благодаря на
всички ученици от 4 б клас
и класната ръководителка
Румяна Статева за активното участие в проведеното мероприятие. Единственият и неповторим Пинокио
ще живее в сърцата ни
завинаги.
Анка КОЗАРЕВА,
Библиотекар

5

общество

2 - 8 .12.2011 г.

Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

Библиотеките ще се превърнат в
информационни и обучителни центрове
П

рограма „Глоб@лни библиотеки - България" е
съвместна инициатива
на Министерство на културата и
Програмата на ООН за развитие.
Инициативата се финансира
чрез субсидия в размер на 15
милиона щ.д. от Фондация „Бил
и Мелинда Гейтс".
„Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до
информация, знания, комуникации, електронно съдържание и
услуги за общността чрез мрежата
на обществените библиотеки.
Програмата се стреми в рамките
на пет години да повиши степента
на използване на библиотеките
в цялата страна и да помогне
на българските граждани да се
приобщят към глобалното информационно общество. Очаква
се обществените библиотеки да
разширят своя обхват и дейности,
като се превърнат в по-привлекателни за посетителите места
и играят все по-важна роля в
местното развитие. Програмата
насърчава набирането на средства
и застъпничеството, за да помогне
на обществените библиотеки да
бъдат припознати като средища
за промяна и знание.
Програма „Глоб@лни библиотеки - България" осигурява
информационно и телекомуникационно (ИТ) оборудване, както и
интернет връзка за посетителите
в 960 обществени библиотеки в

градове и села из цялата страна и се стреми да мобилизира
средства за ИТ оборудване в още
600 библиотеки. Приблизително
3000 библиотечни служители от
над 1600 библиотеки ще бъдат
обучени в работа с компютри и
интернет, предоставяне на съвременни библиотечни услуги и
библиотечен мениджмънт.
Трети модул от обученията

Десислава МАРИНОВА, специалист „Връзки с
обществеността” към Звеното за управление
на програма „Глоб@лни библиотеки” – България:

- Тук сме вече два дни, за да може да добием впечатление как се случва програмата на практика, тъй като
ние сме я разписали и сме я планирали по най-добрия
начин, който сме могли, но имаме нужда от обратната
връзка, която ни дава единствено провеждането на
същинското обучение.
Аз лично съм с много приятни впечатления и от обучителя и от обучаемите. Създадени са прилични условия
на работа, което е много важно. Топло е в базата. Има
така да се каже химия между обучителя и обучаемите,
което е много важно за учебния процес. Моите впечатления са, че обучението върви добре, че материалът се
възприема, така доста бързо и плавно от обучаемите.
Разбира се има и неща, които да се желаят. Говорихме
си с обучаемите за възможността за надграждащо обучение за това, че е много хубаво, че в продължение на
седмица или 10 дни те получават всички тези знания,
но това не е нещо, което е статично и има нужда от
опресняване, от подновяване на знанията тъй като е
доста динамична материя.
Специално това обучение е свързано с електронни
източници на информация, а те се променят и има нужда
знанията да бъдат опреснявани, така че това е една
посока, в която ще мислим.

организирани от Програмата
се провежда в Тутракан. В него
са обхванати всички работещи
в читалищните библиотеки на
територията на общината, които
са включени в „Глоб@лни библиотеки - България" и са получили съответното компютърно
оборудване. Библиотекарките се
обучават от Теодора Стоянова от
Регионална библиотека „Любен

Каравелов” – Русе.
Два дни мониторинг осъществява и Десислава Маринова специалист „Връзки с обществеността и събития” към Звеното за
управление на програма „Глоб@
лни библиотеки”.
Всъщност, Картата на знанията
и уменията на служителите в
обществените библиотеки, заети
в обслужването на потребители

Теодора СТОЯНОВА, обучител:
- След като библиотекарите от
общината са преминали курс по
информационни и комуникационни технологии, логичното
продължение на тяхното обучение е в посока превръщането на
тези знания и умения в нов вид
библиотечна услуга. Ние гледаме
много сериозно на потребността библиотекарите в малките
населени места, които работят
в читалища, където най-често
това е единственото културно
средище, да могат да предлагат
адекватни, съвременни, модерни
услуги на местната общност, така
че да бъдат в помощ и на местната
власт, и на гражданите като систематично им улесняват достъпа до
всякакъв тип обществени услуги.
В тоя смисъл библиотеката от
хранилище на знания и пазител
на общото хуманитарно познание
се превръща в информационен
център изцяло обърнат към потребителите, изцяло в услуга на
гражданите включително и за
техните ежедневни нужди, за техния ежедневен живот особено на
места, където поради географска
отдалеченост хората нямат достъп
до административни обществени
услуги. По време на това 10-дневно обучение, което е в рамките на
80 учебни часа, библиотекарите
от курса се запознават с възможностите, които дават местните
администрации, обществените
институции, различни ведомства и агенции за дистанционен
достъп до техните услуги, което
е изключително важно за обслужването на населението в
малките населени места. Всеки
от тях получава един импулс да
обмисля по нов начин ежедневната си работа с потребителите и
освен културно средище, каквото
читалищата винаги са били в
общините, те ще започнат вече
да се превръщат в един основен
помощник на местната власт при
осъществяване на връзката между
гражданите и местната власт. По
тоя начин се надяваме, че тези

изключително грамотни и много
мотивирани и сърцати хора ще
помогнат на местната власт да
си свърши работата по-добре.
И в крайна сметка всички да са
доволни и гражданите да получат по-добър достъп до всичко,
което се предлага като административни и обществени услуги,
от друга страна местната власт
да си върши по-добре работата.
Всъщност тъй като читалищата се
финансират от общините е много
добре в тоя смисъл да се покаже
и демонстрира, че читалищата и
техните библиотеки не са просто
един луксозен консуматор на
обществени средства, а един
истински помощник.
- След тези обучения какво
трябва да знаят гражданите,
какво могат да намерят, ето тук,
на това място, в този обучителен
и информационен център? Каква
конкретна услуга може да им се
предостави?
- На първо място първата услуга, която ще се предложи на гражданите, която подчертавам, че ще
бъде напълно безплатна, е, че обучителният център в Тутракан ще
започне да организира безплатни
курсове, които целят да ограмотят информационно и Интернет
населението, особено от такива
обществени прослойки, които
някак си са изключени от всички
други методи и средства. Децата,
учениците и студентите има къде
да получат такова обучение, но
пенсионерите например няма къде
да се обучат. Обучителният център
в Тутракан ще направи курсове по
време, на които той ще ограмоти
гражданите на община Тутракан,
които имат желание, напълно
безплатно, как да работят в интернет, как да ползват Web базирани
услуги и как най-общо казано
да могат да улеснят ежедневния
си живот. След този етап ще се
изгради една нова структура, така
условно казано, една виртуална
структура, една нова библиотечна
услуга. Библиотеката ще започне
да работи в посока превръщането

Десет “божи заповеди”
за добрия библиотекар:
1. Подхождай с уважение към читателите си!
2. Помисли преди да кажеш “Не” на читателя!
3. Винаги се старай да се поставиш на мястото
на читателя!
4. Искрено се интересувай от проблемите му,
свързани с търсената от него информация!
5. Предоставяй му само истински полезна информация!
6. Пести времето на читателя!
7. Бъди вежлив и доброжелателен към читателя,
усмихвай му се!
8. Дръж се с него така, сякаш цял живот си мечтал да бъдеш полезен точно нему!
9. Усъвършенствай се постоянно, за да бъдеш
по-полезен на читателите!
10. С професионалното си и с личностното си
поведение спомагай за създаването и издигането на
авторитета на библиотеката и на професията ни!

съдържа четири тематични направления на обучение. Първият
модул е „Информационни и комуникационни технологии”, вторият
– „Организация и управление на

работата в обществената библиотека”, настоящият, трети модул
– „Услуги в модерната библиотека” и последният, четвърти модул
– „Общуване и работа с хора”.

си в обществен информационен
център, което означава, че след
като колегите свършат една доста
сериозна подготвителна работа в
полза на всички населени места
в общината, а не само на Тутракан, те ще могат да представят
дистанционен достъп до ресурси
- административни и обществени,
на всички хора, които имат нужда
от тях - снабдени с необходимите
обяснения и указания, така че
гражданите на общината, които
имат независимо какъв проблем,
който е свързан с тяхната комуникация с местното управление
или с държавата да може да бъде
максимално улеснен от работещите в библиотеката в читалището в
Тутракан. Те ще ограмотяват така
да се каже в областта на гражданското образование жителите
на общината и ще им помогнат
по-лесно да общуват с местните и
с централните власти. Имам предвид възможностите за ползване
на всякакви дистанционни услуги,
които се предлагат вече все повече от българските институции
особено чрез възможностите на
сайта на българското електронно
правителство, който се попълва
много интензивно вече по нашите
наблюдения и все повече и повече
услуги ще могат да се ползват
дистанционно от гражданите без
те да се преместват физически в
пространството да губят време да
ходят до отдалечени общини и да

инвестират лично време, средства
и много нерви. Електронното правителство в България е една много
голяма иновация, която предстои
да се случи и която е елемент от
демократичния модел на обществото и ще има много сериозен
антикорупционен ефект, както
твърдят всички, които работят по
тази проблематика.
- Тези услуги ще се предлагат и
от библиотеките по селата, нали?
- Точно така. Читалището в
Тутракан ще оказва методическа
помощ на колегите от малките
населени места, където информационните възможности са твърде
ограничени и ще направи така, че
всички жители на малки населени
места в община Тутракан да могат
да си комуникират с местните
власти дистанционно.
Може би трябва да се допълни,
че всичко това ще бъде безплатно. Много е важно хората да
знаят, че библиотеката колкото
и овехтяла институция да им се
струва, всъщност ще стане едно
много хубаво и модерно място.
Така поне да можем да убедим
не само пенсионерите и младите
хора, че тука могат да намерят
специализирана и много квалифицирана помощ. Тъй като тези
хора, библиотекарите, вече са
обучавани толкова много, че със
сигурност техните възможности
като професионалисти страшно
много са нараснали.
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Край с. Малък Преславец:

Най-голямата напоителна помпена станция се руши
Н

Маргарита ИВАНОВА, БНТ
ай-голямата на Балканите помпена станция за напояване от
река Дунав край силистренското село Малък Преславец
се унищожава. Цялото оборудване и всички метални
части са нарязани за скрап
и изнесени. Жителите на
Малък Преславец наричат
случващото се „пладнешки
обир”.
Четвърти месец работници с тежка техника режат и товарят на камиони
всичко метално в помпената станция. Шефовете
им отказват коментар.
Твърдят, че имат разрешение от земеделското
министерство, което е
собственик на съоръжението. Местните хора са
възмутени и искат обяс-

нение защо с лека ръка се
затрива трудът на поколения и то с държавната
благословия.
Унищожаването на помпената станция изненада
и институциите, в чиито
правомощия е опазването
на държавното имущество
в областта.
„На място е изпратена гранична полиция и е
констатирано, че фирма
и лица режат оборудването в помпената станция.
Последвала е светкавична
намеса, чрез полицейско
разпореждане на началника
на РПУ-Тутракан е спряна тази дейност” – каза
Николай Димов, областен
управител на Силистра.
Проверка на полицията
е установила документна
измама. Преписката по

случая е във Върховната
прокуратура. Въпреки това
рязането на тръбите в
станцията продължава със
заповед на земеделския
министър.
Не е ясно кой контролира
какво количество метали
се изнасят от обекта,
нито кой печели от това.
Възстановяването на Помпената станция и доизграждането на поливната
система със средства по
оперативните програми са
стратегически цели в плана
за развитие на областната управа. Има и 2 инвестиционни намерения за
превръщането на обекта в
Помпено-акумулаторна водноелектрическа централа.
Това се знае в министерството. Но въпреки всичко
обектът се унищожава.

Пръст от Военното гробище край Тутракан Ученици и родители...
е положена в старата столица
М
от стр. 1

раморен саркофаг
с пръст, донесена
от военни гробища
в Сливница, Тутракан, Добрич, от с. Цапари, Битолско, Ново село, Струмишко
и от гроба на полк. Борис
Дрангов бе положен на 25
ноември в криптата на
храм “Св. Седмочисленици”
на НВУ “Васил Левски”.
Църковният и военен ритуал бе част от честването
на официалния празник на
военния университет и
отбелязване на 133 г. от
началото на военно-образователната система
у нас.
В Дома на културата на
НВУ за пръв път бе връчено отличието “Почетен
професор на годината”
на проф. д-р Севдалина
Димитрова, ръководител
на катедра „Стопанско
управление и логистично
осигуряване”. Дългогодишният преподавател проф.
дтн Борис Ангелов получи
почетното звание “Доктор
хонорис кауза”. С гра-

мота “Maxima
cum laude” бяха
отличени осем
преподаватели,
които през последната година са получили
образователнонаучна степен
“Доктор” и са
заели академични длъжности
“Доцент” и
“Професор”.
Златен медал
бе връчен и на
първенеца на
Випуск 2011 лейтенант Цветан
Евтимов. Той е
завършил с пълно отличие от
целия курс на обучение и
от държавните изпити, което е прецедент в историята на НВУ за последните
20 години.
Началникът на военния
университет бриг. ген
Цветан Харизанов получи
от кмета на В. Търново
Даниел Панов оригинал на

първия български Орден за
храброст, учреден от княз
Александър I на 29 април
1879 г.
В момента в НВУ се подготвят 447 курсанти, 1682
студенти в бакалавърска
степен, 235 студенти в
степен магистър, 22 докторанти, 400 специализанти
в курсове за следдипломна

квалификация и 144 кадети.
През годините възпитаници на военното училище
са били цар Борис III, княз
Кирил, регентът ген.-лейт.
Никола Михов, двама председатели на Народното
събрание, 5 премиери, 21
от военните министри на
България и други.

Краси Костадинов и Йолиан Христов –
на Световно по канадска борба
В

столицата на Казахстан – Алмати,
продължава Световното първенство по канадска борба. В 33-то издание
на най-силния шампионат
България е представена
от десет участници, поголяма част, от които
са световни, европейски,
републикански шампиони,
вицешампиони и бронзови
медалисти. Състезателите ще участват в категориите за юноши и за мъже.
При юношите ще се бори
младата надежда Йолиан
Христов („Херкулес” - Тутракан), бронзов медалист
от тазгодишното Европейско първенство в Анталия.
В дивизията за мъже ще
участват световните и
европейски шампиони Красимир Костадинов („Херкулес” - Тутракан), Георги
Гайдарджиев („Армспорт

клуб” - Благоевград) и
Стоян Големанов („Локомотив-96” - Горна Оряховица). Ще участват също
световният вицешампион
Стефан Ленгаров, европейският шампион Виктор

Балабанов, европейските
вицешампиони Христо Делиджаков и Марин Панталеев (и четиримата от
„Витоша Армрестлинг”
- София), републиканските шампиони Емил Илчев
(„Железни ръце” - Поморие)
и Георги Цветков („Армспорт клуб” - Банско).
По традиция шампионатът се състои от четири
състезателни дни. На 30-и
ноември и 1-и декември
преминаха битките за
юноши, ветерани и хора
с увреждания, съответно първия ден - на лява,
втория - на дясна ръка. По
същия начин са борбите
и в следващите два състезателни дни - днес ще
се състезават мъжете и
жените на лява, а утре - 3
декември - и на дясна ръка.
„Надявам се на това
световно да съм по-силен

ангажимента въпросът да
бъде разгледан и намерено
най-подходящото решение.
По този повод до края на
седмицата кметът ще се
срещне с директорите на
4-те общински училища.
Подписката е начинът,
по който „светва лампичката” за необходимото
внимание са счели учениците, които след закриване
на голяма част от селските училища продължават
образованието си в двете
средни учебни заведения в
Тутракан. В нея подписи
са положили 27 ученици.
Седмица по-рано в Общината е внесена и още една
подписка – от родители от
с. Белица.
Всъщност, проблемът
се състои в това, че учениците от горния курс,
които завършват учебните
занятия до 14,30 часа са
принудени да изчакват в
бездействие приключването на часовете на по-малките ученици и да тръгнат
с училищните автобуси
към родните места чак в
17:00 часа.
„Искаме транспорт в

14,30 ч. Поради причината,
че тръгваме в пет часа, не
можем да си научим. Ние
сме на матура следващата година” – казва Даниел
Друмев.
„Няма къде да отидем в
следобедните часове. Не ни
пускат нито в компютърните кабинети, нито във
фитнес-залата, която била
само за борците. Стоим
из коридорите, няма даже
къде да седнеш – отрязаха
пейките, няма пейки. Или
сме навън, в парка. Нямаме пари за „Хавана” и тем
подобни. Носим си сандвичи от дома – пояснява и
Емануил. – Поставяли сме
въпроса и пред директорката, но никой не ни обръща внимание. Въобще сме
разочаровани.”
Запитани какво очакват
от кмета и двамата са
категорични: „Да одобри
решението и да пуснат
автобуса в 14:30 ч.”

ОЦИД - Тутракан
ДАМСКИ ФИТНЕС
ЦЕНТЪР
График през зимния сезон:
Понеделник, сряда и
четвъртък от 17. 00 - 20.30 часа
Събота и неделя от 16.00 – 17.30 часа

от всякога”, каза преди
състезанието Краси Костадинов, а неговият последовател в този силов
спорт - Йолиан Христов, не
скри мечтата си - „Искам
да стана световен шампион!”.
“ТГ”

Дисциплини:
Аеробика, таебо,
зумба, фитнес, dark
йога-латес и деца с
наднормено тегло
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Футбол

ФК "Белица” завърши есенния
полусезон на четвърто място
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Изключително съм доволен от представянето
на отбора на „Белица” във
футболното първенство на
Североизточна „В” група,
коментира финала на есенния полусезон мениджърът
на отбора Димо Денчев.
„Белица” е на четвърто
място в крайното класиране след успешно изиграни
мачове. Последната среща
с водача „Шумен” е завършила с равенство - 0:0, а
в предпоследния двубой с
„Девня”, нашите момчета
са победили с класическото 3:0.
Силна подкрепа отборът
има в лицето на Ивелин
Спасов и Мирослав Мирославов.
„Всички много се стараят и заслужават похвала”,
категоричен е Денчев.

Той изказа благодарност
и към основния спонсор на
клубния отбор – ЗК „Изгрев” в с. Белица.
За съжаление отборът
не е срещнал същата подкрепа от старото ръководство на Община Тутракан
в лицето на бившия кмет Г.
Георгиев и екипа му, които
са отпуснали едва 1000 лв.
през годината за развитието на футбола в клуба.
Димо Денчев и ФК „Белица” силно разчитат на
новото общинско ръководство и се надяват, че то
ще погледне с точно око на
успехите, които има и носи
отборът.
Пролетния футболен полусезон ще започне през м.
март, а дотогава в „Белица” се очакват нови класни
попълнения и успешна атака към първото място във
„В”-група.

Уведомление
за инвестиционно намерение
съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието на околната
среда на инвестиционни предложения за строителство,
дейности и технологии
от „Булдекс” ООД, гр. Силистра
Уведомяваме ви, че фирмата желае да развива следната
дейност: „Хладилник с автомивка и склад тенекии”, п.и.
101018 в землището на с. Белица, община Тутракан.

ОНЧ "Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
Ви кани

На 10 декември 2011 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
6:00 – Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
9 часа. Панорамна обиколка по централните улици
на града
9:00 - 12:00 часа – Свободно време в търговската
зона „Драгонул рощу” /Китайския базар/
13:00 - 16:00 часа – Свободно време в търговската зона "Баняса" - търговски парк от 450 хил. кв.м
с най-големите в света магазини - за мебели IKEA,
хипермаркет Carrefour с галерия Feeria, магазин
"Mетро", Bricostore
16:30 – 18:30 часа – Пешеходна разходка през коледно украсения център на Букурещ
18:30 – Отпътуване от Букурещ
21:00 – Пристигане
Цена: 39 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси,
панорамна обиколка на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина”, водач от
туроператора
1 леа = около 0,50 лв.
Необходими документи:
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с
единия родител – нотариално заверено пълномощно
от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453

да участвате в конкурс на тема:

„И ДОБРОТО
ДОЙДЕ ПРИ МЕН”
по повод предстоящите Коледни празници.
Вие, уважаеми съграждани, без възрастови ограничения можете да разкажете лично или да опишете
в разказ, есе или стих конкретна случка от вашия
живот, която Ви е срещнала с добри хора, които са
Ви накарали да повярвате, че доброто съществува
и то е дошло при Вас.
Потърсете ни, за да споделите добрината, или
изпратете вашите творби на адрес:
ОНЧ ”Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
пл.”Суворов” № 2
e-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg
За участниците в конкурса са осигурени награди.
Повече информация на тел. 60045,60567,60153
Краен срок: 30.12.2011 г.

Санитарен магазин
Продукти за вашето здраве, медицински консумативи, помощнотенически средства, ортези и др.
Търсете в сградата на
Болницата до Лабораторията

Сканди

Място за
вашата
обява
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Това е Памела Ивова
Панева на 7 месеца
от гр. Силистра
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ВРЕМЕТО
През следващите дни до края на седмицата ще
бъде почти тихо и на много места в низините и котловините преди обяд ще бъде мъгливо, около и след
обяд мъглата ще се разсейва и ще бъде слънчево.
В планинските райони ще бъде предимно слънчево.
Температурите ще останат без съществена промяна
- минимални между минус 5 и 0, максимални между 7 и
12°, в местата с трайна мъгла ще остават по-ниски.
В понеделник ще се появи слаб западен вятър; ще
започне заоблачаване, но все още облачността ще
е предимно висока и средна. Във вторник ще бъде
облачно, с превалявания от дъжд, дневните температури ще се понижат с 2-4°.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА
www.weather.bg

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

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

ТГ

справочник
“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на
касови апарати, POS-системи,
компютърни аксесоари
За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
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
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

и да почерпят:

5 декември – Даниел ГРЪНЧАРОВ, 11 б клас, СОУ
„Йордан Йовков”
5 декември – Румянка ГЕОРГИЕВА, социален работник,
гр. Главиница
5 декември – Неждет ДЖЕВДЕТ, гл. спец. „Земи, мери,
води”, Община Главиница
6 декември – Ерол КАРА, общински съветник от ДПС,
ОбС-Тутракан

6 декември – Семра ИБРЯМ, социален работник, гр.
Главиница
7 декември – Валя ГРЪНЧАРОВА, Кметски наместник,
с. Царев дол
8 декември – Камелия ЗЛАТАНОВА, „Салвиния” ЕООД,
бивш зам.-кмет на община Тутракан, мандат 1999-2003 г.

6 декември - Никулден, храмов празник на църквата
„Св. Николай”, гр. Тутракан

СМЯХ
Доктор казва на пациент, страдащ от безсъние:
- Ще ви предпиша слабително.
- Ще ми помогне ли да заспя?
- Не, но поне ще имаш с какво да се занимаваш докато
си буден.
Мъж и жена си говорят:
Мъжът: - Чалгата се слуша от ниско интелигентни
хора.
Жената: - Е, аз не съм ниска.
Руснак влиза да си купи кибрит в български магазин.
Показва празна кибритена кутийка на продавачката и
пита: - Спички есть?
Продавачката: - Не, само с футболисти останаха.
Баровска кола минава през някакво село и затъва в
канавка, пълна с кал. Минава тракторист, закача я, измъква колата и казва на шофьора: - 50 кинта!
- Ама, защо толкова скъпо?
- Ами, да не мислиш, че е лесно да я поддържам тая
канавка кална в тази суша?
Баща кара дъщеричката си към детската градина,
и изведнъж случайно натиска клаксона. Обръща се към

нея и й казва:
- Извинявай, ако съм те стреснал, без да искам го
натиснах.
- Знам, тате.
- Откъде знаеш?!
- Ами, защото не извика "Глeдай къде вървиш бе, педал
смотан!"
Охранителен стикер на кола:
"Колата се охранява от серопозитивни дървеници!"
Перфектната обида: Майка ти е толкова дебела, че
като стъпи на кантара се изписва:
"Следва продължение...”
Мъж отива на командировка, връща се след една
седмица през нощта и що да види - в спалнята двама
души в леглото...
Хванал той една бухалка и бой, бой, пребил ги.
След малко жена му влиза през вратата и му вика:
- Свекърът и свекървата дойдоха на гости...
- Отче, започнаха постите... А с жената… таковата...
може ли?
- Може, ако не е тлъста.

СУДОКУ

Честит рожден ден

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