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ТУТРАКАН

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 47

Година L

16 - 22 декември 2011 г.

Урок в съдебната зала

Калина ГРЪНЧАРОВА
аказателно дело от
общ характер гледано от съдебен състав
воден от председателя на
Районен съд-Тутракан Спас
Стефанов наблюдаваха
в началото на седмицата десетокласниците от
СОУ „Христо Ботев” като
част от обучението по

Н

Цена 0.50 лв.

„История и цивилизации” и
„Етика и право”.
„Влизаме на това дело,
за да могат учениците да
наблюдават как на практика се осъществява наказателното право, защото
сега сме на урочната материя за наказателното
право като част от публичното право” – уточни

тяхната преподавателка
Маргарита Димитрова.
Целта е учениците да се
запознаят с разделението
на трите власти – законодателна, изпълнителна
и съдебна, като посещават
отделните институции.
Досега единайстокласници от същото училище са
присъствали на сесия на
на стр. 3

Тутраканската
За Коледа и Нова Година
Кротостта
ми
Коледен базар болница е с одобрен
се
сломи...
пак...
проект финансиран
от ОП „Регионално развитие” Д
Новогодишно
С
хоро
Колонка на редактора

От Община Тутракан:

на 25 декември (неделя) от 10:00
часа в парк „Христо Ботев”
В него с щандове ще участват
местни фирми, училища и детски
градини.

Точно в полунощ на 31 декември срещу 1 януари
заповядайте на празнично Новогодишно хоро.

Заедно да посрещнем новата
2012 година!

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.

едем болници ще
бъдат финансирани
с над 30 млн. лв. от
Оперативна програма
"Регионално развитие",
съобщиха от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ).
Парите се отпускат
по Компонент 1 "Болници за активно лечение
с възможност да предлагат услуги за долекуване" по схемата "Подкрепа за реконструкция/
обновяване и оборудване
на общински лечебни заведения в общини, извън
градските агломерационни ареали”.
Кметът на община
Тутракан д-р Димитър
Стефанов потвърди, че
тутраканската болница
е сред първите седем
здравни заведения, одобрени за финансиране по
програмата. За изпълнението на проекта са
предвидени 4,3 млн. лв.
Припомняме, че здраве-

опазването в общината
и запазването на болницата бяха приоритетни
в предизборната програма на д-р Стефанов.
Предстои договорите
да бъдат подписани,
а одобрените болници
ще могат да използват
средствата за оборудване на лаборатории,
осигуряване на дефибрилатори, ултразвукови
апарати и за ремонти.
С около 500 000 лв. ще
се оборудва отделение
за долекуване на първия
етаж в сградата на болницата, а останалите
са за ремонт на рентгеновото отделение,
за което ще се закупят
три дигитални рентгенови апарата и скенер.
С парите ще се направи
и ремонт на Родилното
отделение, коментира
по-рано дейностите по
проекта управителят на
болницата д-р Кръстю
Кръстев.
“ТГ”

Калина ГРЪНЧАРОВА
а се смееш или да
плачеш – в такава позиция са взаимоотношенията на в.
„Тутракански глас” в мое
лице с еколога на община
Тутракан Веселин Ташев.
Веднъж вече „кротостта
ми се сломи”… заради чиновническото високомерие
след среща тет-а-тет.
Последният случай с чиновника е от вчера – този
път - разговор по телефона. Представих се и чинно
обясних от каква информация се интересувам – нещо
повече за установените
случаи на незаконна сеч на
защитени видове дървета – орехи и черници, в с.
Пожарево, за които той е
пратен да състави констативни протоколи и акт за
констатирани нарушения.
Да, ама не, както казва
Петко Бочаров. Чиновникът рече: „Я, пак се представете - кой се обажда.”
„Калина Грънчарова” – повтарям аз. Следва познатия сигнал на затворен
телефон.
Грубо нахална съм. Пак
звъня. Какво пък може изведнъж обхватът да е

изчезнал. Цъ! Звъни свободно, та се къса модерната
машинка. Без ответ!
Ех, Ташев, ех, чиновнико!
Аз мога да ползвам и Закона
за достъп до обществена информация, ама не си
толкова значим, та да го
прилагам. Да припомня – ти
получаваш заплата от данъците на всички тутраканци
и си задължен да работиш
за тяхното благо и в тяхно
име. Ей, затова си длъжен
да отговаряш не само на
мен, а на всички.
И още нещо – в случая,
Ташев, царят дава (твоят
работодател, кметът,
имам предвид), а пъдарят
(твоя милост) не дава…
Докога?
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регион

НОВИНИ
НОВА СРЕЩА НА Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
С ЕКОМИНИСТЪР КАРАДЖОВА
В обедните часове вчера се проведе поредна
среща между министъра на екологията Нона Караджова и кмета на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов. Разисквани са етапите по изпълнение
на проекта за изграждане на Пречиствателна
станция.
НОВ ОБЩИНСКИ ЛЕКАР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Д-р Стефан Петков е новият общински лекар
по здравеопазване на животните в община Тутракан. Той е назначен на 1 декември на мястото
на д-р Димитър Стефанов, който бе избран за
кмет на общината.
КАБИНЕТЪТ ПРЕДОСТАВИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО
СГРАДА НА МВР-ТУТРАКАН
С решение на правителството взето на последното му заседание на 14 декември, за нуждите на
районната полиция в Тутракан са предоставени
безвъзмездно имоти на пл. „Суворов” №1 в града,
които МВР и в момента ползва със заповед на областния управител на Силистра. Това са сутерен
и котелно и 1-вият етаж от административна
сграда, както и сервизни помещения и сграда
от 84 кв. м в двора на „Суворов” №1. От МВР е
отнето управлението от помещение от 37 кв. м
на същия адрес, поради отпаднала необходимост.
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В ЧИТАЛИЩЕТО
На 22 декември (четвъртък) от 18:00 часа
голямата зала на тутраканското читалище ще
приеме публиката на специален Коледен концерт.
В програмата са включени много изпълнения на
Танцов състав "Дунавска младост" с ръководител
Елена Атанасова и други самодейни състави на
културната институция.
ОЦИД ПРЕДЛАГА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
"КОЛЕДНО ПАРТИ"
Днес от 16:00 часа в Общинския център за
извънучилищни дейности в Тутракан ще започне
Коледно парти за деца със специални образователни потребности.
Залите на ОЦИД ще бъдат отворени за коледни
празненства и за останалите деца и ученици от
19 декември до края на предпразничната седмица.
„ДА БЪДЕМ ПО-ЧОВЕЧНИ!” – ПРИЗОВАВА
МЕХМЕД РАМАДАНОВ ОТ с.ПРЕСЛАВЦИ
„Нека да бъдем по-човечни, да забравим омразата и да се обичаме”, каза Мехмед Рамаданов
от с. Преславци във връзка с благотворителната
кампания, която неформални младежки групи от
Силистра са подели, за да подкрепят лечението
на 5-годишния Берко. Той самият е внесъл своята
лепта купувайки билет за пиеса играна в Кукления
театър с благотворителна цел.
Рамаданов е редовен читател и абонат на в.
„Тутракански глас”, сътрудничи и на Радио Шумен. При следващото си пътуване до Тутракан
той ще се включи и в кампанията за набиране на
средства за лечението на Моника от Тутракан.
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ КРАЖБИ!
Празничните базари на открито са предпочитано място за действие на джебчиите, предупреждават от Полицията. Затова при пазаруване
дръжте чантата си затворена и притисната
плътно до тялото. Не носете портфейла си
и големи суми пари във външните джобове на
дрехите си. Винаги бъдете с повишено внимание
на многолюдни места, особено, ако усетите, че
някой безпричинно се блъска във вас.
КРИМИНАЛЕ
На 9 декември по път II-21, бе допуснато ПТП
от водача на лек автомобил „Ауди”, 33-годишен
мъж, от с. Искра, община Ситово, който губи
контрол над автомобила и го преобръща в дясно,
извън пътното платно. Водачът управлява след
употреба на алкохол - 2,14 промила.
В гр. Главиница, при проверка е установено,
че 23-годишен мъж, от с. Зарица, управлява лек
автомобил „БМВ”, като си служи с контролни
знаци, издадени за друго МПС.

Първа информационна среща с
представителите на властта
Д

нес в залата за обучения на Областен
информационен център - Силистра, ще се
проведе информационна
среща с представители на
местната изпълнителна и
законодателна власт от
седемте общини в област
Силистра и представители на централната власт
на областно ниво в гр.
Силистра. Срещата е на
тема „Представяне ролята
на Областен информационен център – Силистра за

усвояване на средствата
от Структурните и Кохезионен фондове на Европейския съюз“. Поканени
са Областният управител
и неговите заместници,
кметовете на общини и
председателите на Общинските съвети.
Участниците ще се запознаят с екипа, основните
задачи на центъра, видовете услуги, които ще бъдат
предоставяни и планираните дейности в рамките на
проекта. Ще бъде предста-

вена информация за текущото състояние на Област
Силистра в Северен централен район за планиране
по отношение на изпълнението на Оперативните
програми – брой на проектите, статус на договорите, финансово изражение
и изплатени средства. На
кметовете на общини ще
бъде предложена актуална
процедура, по която могат
да кандидатстват с проекти в областта на туризма,
и предстоящите през 2012

г. търгове.
Областен информационен
център – Силистра е създаден по проект на Община
Силистра „Изграждане и
функциониране на Областен
информационен център в
гр. Силистра”, Договор за
безвъзмездна финансова
помощ № BG161РО0023.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран
от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за реги“ТГ”
онално развитие.

Училището в Главиница е партньор по трансграничен проект
Калина ГРЪНЧАРОВА
ърва информационна среща по проект "ИКТ-движеща сила за промяна в образованието“ ще се
проведе на 20 декември във Велико Търново. В
нея ще вземат участие кметът на Община Главиница
Хюсеин Хамди, началникът на Управление "Образование" Нефие Раим и директорът на СОУ "Васил Левски"
Елена Борисова.
Проектът обхваща трансграничния регион на България и Румъния. Реализирането му е съвместна дейност
на специалисти от двете страни. Водещ партньор
по проекта е Сдружение Евроинтегра, съвместно със
СОУ „Васил Левски”, гр. Главиница, СОУ „Емилиян Станев”, гр. Велико Търново (домакин на първата среща)
и Математическа гимназия „Баба Тонка”, гр. Русе. От
румънска страна участват Теоретическа гимназия
„Михай Еминеску“, гр. Кълъраш и Общообразователно

П

НАП Силистра възстанови
над 10 милиона лева ДДС
Галина ДИМОВА
ДДС на обща стойност
10,5 млн. лв. възстанови до
края на ноември приходната
администрация в Силистра
на фирми от региона. Основната част от възстановения
данък добавена стойност е
следствие на дейността на
фирмите в областите търговия, зърнопроизводство,
изкупуване и продажба на
селскостопанска продукция.
В най-голям размер е възстановеният данъчен кредит
през миналия месец – 1,32

млн. лв.
Шест са дружествата в силистренска област, на които
досега е възстановен ДДС на
стойност, надвишаваща 100
хил.лв. Фирмата-първенец
по възстановен данък, е получила обратно от държавата
1,45 млн.лв.
Към края на ноември общият брой на регистрираните
по Закона за ДДС дружества
е 2114, а приходите към 30
ноември от този данък в НАП
Силистра са в размер на
13,87 млн. лв.

училище „Александру Одобеску“, Лехлюи гара. Партньори по проекта от румънска страна са Сдружение
Access и Училищен инспекторат в Кълъраш.
Целта на проекта е уеднаквяване на преподавателските стандарти и образователното равнище в два
образователни предмета – биология и здравно образование и математика. По време на неговата реализация
ще се наблюдават и регистрират психологическите
параметри в поведението на учениците, динамиката на
социалната им активност и нивото на усвоени знания,
умения и компетентност.
Проектът ще се осъществява в рамките на 18 месеца - от 23.09.2011 г. до 23.03.2013 г. Реализацията
му се обезпечава от Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния-България 2007-2013, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
“ТГ”

Въвеждат забрана за пушене на
закрити обществени места от 1 юни

П

ълна забрана за тютюнопушене на закрити
обществени места се въвежда от 1 юни 2012 година.
Това предвижда предложена на
заседанието на Министерски съвет
промяна в Закона за здравето. По
изключение пушачите ще могат да
пушат само в обособени самостоятелни помещения на летищата.
Тютюнопушенето ще бъде забранено и в дворовете на училища,
ясли и градини, както и в социалните институции за деца и ученически общежития.
Проектът предвижда да се въ-

ведат и мерки за ограничаване
употребата на енергийни напитки
от деца. Продажбата им ще бъде
забранена за всички до 18 години,
на територията на училища, ясли,
градини и лечебни заведения.
Забраната ще важи и за спортни
и обществени прояви за ученици.
Със законопроекта се променя и
реда за получаване на медицинска
експертиза при децата до 16 години.
Вместо в детски експертни лекарски
комисии (ДЕЛК), както беше досега,
те ще се извършват в съставите на
ТЕЛК, но с участието на специалист
по детски болести.
“ТГ”

Сухото време пречи на
тютюнопроизводителите
Джафер МЕХМЕД
ухото време не позволява на тютюнопроизводителите да
елпезират тютюна. Досега едва 50% от тазгодишната тютюнева реколта в
Главинишка община е продадена. В момента също
има застой, тъй като тю-

С

тюнът е сух. В сравнение с
миналата година, в селата
Зебил, Вълкан и Листец има
спад от 50% от произведения тютюн.
Независимо от изявленията на председателя на
тютюнопроизводителите
Филев, че в изкупвателната цена ще има увеличение, това не се сбъдна. Це-

Нека съумеем да запазим
магията на Коледната нощ през
цялата година, за да бъдем подобри, да се обичаме повече и да
имаме силата да сътворяваме по
едно малко чудо всеки ден - една
усмивка, едно добро дело, един
топъл жест!
Благодарим на всички, участвали в дарителската кампания през
2011 година за Дома за стари хора в гр. Тутракан!

Тютюнът в Главинишко се
изкупува от Идает Лютфи от
"Миссириян" АД, гр. Шумен

Бъдете живи, здрави и истински щастливи!
От персонала на ДСХ и
потребителите на социални услуги

16 - 22 .12.2011 г.

Момент от товаренето на изкупената
чубрица от Бейтула Бора

ната отново варира между
2.80 и 3.20 лева, според
качеството. Тютюнът се
изкупува от „Миссириян''
АД, гр. Шумен и „Михайлидис”, гр. Сандански.
За допълнителни премии
нищо не се говори. Цените
за първо качество са 5 лв.;
за второ качество - 3.30

лв. и за трето - 1.90 лв.
Другият отрасъл, който
носи най-много приходи е
чубрицата. Години наред
продукцията се изкупува
от „Биосед” АД, гр. Пловдив чрез предварително
договаряне. До сега са
изкупени около 40 тона на
цена от 2.30 лв./кг.

16 - 22 .12.2011 г.

общество Тутраканската болница е с

Урок в съдебната зала
от стр. 1
местния законодателен
орган - Общинския съвет,
където са наблюдавали и
работата на изпълнителната власт в лицето на
общинската администрация. Подобно посещение ще
направят и учениците от
10 клас през следващата
година. С тези дейности
те ще участват в Националните четения по гражданско образование, които
този път се домакинстват
от областния център Силистра и са част от реализацията на програмата
„Участвам и променям”.
В съдебната зала, учениците с интерес и любопитство наблюдаваха как се
осъществява едно заседание – от откриването му
през процедурите за конституиране на страните
– обвинители, обвиняеми и
свидетели, даване на ход
на делото, съдебни прения
до финала – прочитане на

присъда.
Всъщност, оказа се, че
в съда учениците не само
присъстваха на учебен
урок, а си взеха житейски
урок – какво в никакъв случай не бива да правят, за
да не попаднат под ударите на закона. На мястото
на подсъдимите те видяха

20-годишни
получиха условни
присъди за кражба на кола
Калина ГРЪНЧАРОВА
ве присъди постанови Районен съд-Тутракан на
12 декември по НОХД №355/2011 г. 20-годишният
Мартин Димитров в съучастие със своя връстник Лъчезар Мирославов на 2 юни т.г в с. Старо село са
отнели чужда движима вещ – л.а „Ситроен Ксантия”,
собственост на английския гражданин Андрю Гейбриъл, а също и гума с джанта от друг лек автомобил,
собственост на Милан Иванов от същото село.
Колата на англичанина не е била под постоянен
надзор, със свалени регистрационни табели. При всяко връщане в Старо село той забелязвал, че по нещо
липсвало от нея, докато останала само с едно колело.
В нощта на подсъдното престъпление, за да могат
да придвижат „Ситроен” – а, двамата младежи са
откраднали и гума от друг автомобил, поставили са
я и след това на колесар Мартин Димитров я кара до
Тутракан, където я продава за 350 лв. на Владислав
Черкезов. Той пък от своя страна веднага я препродава
за 380 лв. на Емил Асенов.
В хода на съдебното заседание, защитникът на
обвиняемите поска делото да се гледа при условията
на гл.27, т. 371, ал. 2 от НПК т.е съкратено съдебно
преследване, с което съдебният състав воден от председателя на Районния съд Спас Стефанов се съгласи.
Двамата обвиняеми се признаха за виновни, изказаха
съжаление за действията си, като обещаха повече да
не повтарят подсъдните си действия.
Прокуратурата поиска наказание от по една година
лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок
за двамата.
Имайки предвид множеството смекчаващи вината
обстоятелства - чистото съдебно минало на обвиняемите, пълни самопризнания включително и в съдебната зала и оказано съдействие в досъдебната фаза на
разследване, съдът постанови за Мартин Димитров 6
месеца лишаване от свобода, а за Лъчезар Мирославов
– 5 месеца, в условията на тригодишен изпитателен
срок и за двамата.
Всеки от тях ще плати приспадащата му се сума
за направените разходи по делото. „Ситроен”-ът ще
бъде върнат на Андрю Гейбриъл, гумата – на Милан
Иванов, а колесарът се отнема в полза на държавата.
Делото бе наблюдавано от десетокласници от СОУ
"Христо Ботев".
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20-годишни момчета от
Старо село, в чието досие заради необмислена
постъпка – кражба на кола,
цял живот ще бъде вписана получената присъда.
И макар че след шест
години (ако не извършат
друго престъпление) те ще
бъдат реабилитирани, 100

години още се пази този
архив, уточни председателят Спас Стефанов.
След приключване на делото Спас Стефанов даде
повече пояснения какво
представлява съдебната
власт. Той се спря и на
продължаващите спорове
къде е мястото на Про-

куратурата – в съдебната или в изпълнителната
власт. Според него, ако
Прокуратурата излезе от
съдебната власт има една
крачка до подчиняването й
от изпълнителната власт,
което от своя страна е
предпоставка за поръчкови
процеси.
Стефанов отговори на
въпроси на учениците трудно ли е да е безпристрастен при правораздаването, кога, на кого
и за какви нарушения се
налагат глоби в съдебната
зала, за най-тежките случаи в неговата практика,
за най-разпространените
престъпления през последната година.
Оказа се, че не кражбата
е най-разпространеното
престъпление, с което
се сблъсква съда в своята ежедневна практика,
а най-много дела има за
пътно-транспортни произшествия в двата им
варианта – катастрофи
след употреба на алкохол
и управление на кола без
шофьорска книжка.
С пожелание да си казват „Довиждане” само
като публика в съдебната
зала, а не като обвиняеми,
дискусията приключи. Коментарите от видяното
обаче продължиха…

нъчни години. Правото
на избор се упражнява с
подаване на декларация
в срок до 31 декември на
предходната година. За
2012 година срокът за подаване на декларацията е
31 декември т.г.
Правото на избор за
облагане с данък върху годишната данъчна основа се
упражнява чрез подаване на
декларация по чл. 29а, ал.
4 от ЗДДФЛ. Образец на
декларацията може да бъде
намерен на сайта на приходната агенция www.nap.
bg и в офиса за обслужване
на НАП Силистра. Деклара-

цията се подава лично от
земеделския производител,
съответно тютюнопроизводител,
или негов
упълномощен
представител в
с ъ о т ветната
структура на
НАП по
постоянен адрес
на физическото
лице. Де-

Ново дело срещу
депутата от ДПС
д-р Митхат Табаков

О

ще едно дело има заведено срещу силистренския депутат от
ДПС Митхат Табаков, каза за
Радио Шумен прокурорът от
Софийска градска прокуратура Пламен Георгиев. Освен
за пътя край с. Окорш, където
обвиняем е и съпартиеца му
Гюнай Сефер, има и дело за
подкуп, което е внесено в
съда, добави Георгиев.
Делото за пътя в с. Окорш
се очаква да приключи през
януари следващата година, каза
още прокурор Пламен Георгиев.
Той бе наблюдаващ прокурор
кларацията може да се
по делото за водната мрежа на
подаде и чрез пощенски
Дулово, за което Митхат Табаков
оператор.
“ТГ” бе осъден на 5 г. затвор. Държавният обвинител коментира, че
доказателствата, някои събрани
чрез СРС, са били достатъчно
силни и показателни, че обществените поръчки са печелени чрез
корупционни практики. Прокурор
Пламен Георгиев потвърди, че
от години хората около Митхат
Табаков са следени.
Софийски градски съд постанови преди седмица пет години
затвор при първоначален общ
режим и шест години лишаване
от право да заема държавна или
обществена длъжност за депутата
от ДПС Митхат Табаков.

До 10 дни земеделците могат да избират
как да се облагат доходите им за 2012-та
Ф

изическите лица,
които са регистрирани като земеделски производители и
тютюнопроизводители,
но не са регистрирани по
Закона за данък върху добавената стойност, имат
право да избират реда за
облагането на доходите
от дейността им.
В случай, че изберат
облагането да е по реда,
предвиден за едноличните
търговци (с данък върху годишната данъчна основа),
следва да прилагат този
ред за срок не по-кратък
от 5 последователни да-
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Митхат Табаков бе обвинен,
че като кмет на община Дулово в
разрез със Закона за обществените поръчки е сключил неизгоден
договор за изграждането на ВиК
мрежа.
Другият подсъдим по делото
е Алтан Чаушев, бивш заместник-кмет на община Дулово. Той
получава присъда като помагач
- четири години лишаване от
свобода и пет години лишаване
от право да заема държавна или
обществена длъжност. Чаушев е
бил шеф на комисията, която е
определила фирма „Джеми” да
изгражда водопровода в Дулово.
Зад въпросната фирма е стоял
братът на Митхат Табаков – Сали.
Присъдата може да се обжалва
пред Софийския апелативен съд.
“ТГ”
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Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

Библиотеките ще се превърнат в
информационни и обучителни центрове - 3

Анка МОНЕВА е секретар
на ОНЧ „Н.Й.Вапцаров”, гр.
Тутракан и ръководител на
проекта, който читалището изпълнява по програма
„Глобални библиотеки”:

„Много се радвам, че
нашата база отговаря
на условията, които се
изискваха от програмата
„Глобални библиотеки” и
тя се ползва много раци-

онално. И най-важното,
което трябва да кажа е, че
обученията бяха много необходими за хората, които
работят в читалището. И
ето така се установява,
че когато се заговори, че
в читалищата ще дойдат
компютри, техника, всички си казахме „Кога ли
ще стане това?”, все си
мислехме че е много далеч
във времето, но ето че
това се случи. Случи се с
обученията и то по много
важни направления, които
трябва да познават нашите колеги. Най-хубавото
е, че Лидия Димитрова,
главният координатор от
областта за програмата,
каза, че и за следващата
година ще има такива обучения и то за хора, които
не са ги минали от нашите
колеги от общината, как-

то и могат да участват
представители на читалищните настоятелства,
председатели, хора, които
са свързани с дейността
на читалището.
Така че хубаво е, че програмата се развива, базата ще продължава да дава
тези условия за обучение,
и това ни радва. Все пак
има резултат - аз наблюдавам групите и виждам,
че интересът е голям,
много неща се открехнаха
като познания в областта
не само на компютърните
технологии. Имаше нужда
от това, защото знаем,
че не всички имат тази
ясна представа за дейността на читалищата и
библиотеките. Така, че в
този смисъл се радваме,
че имаме условията и това
ще продължи и в бъдеще."

Програма "Българските библиотеки
- място за достъп до информация и
комуникации за всеки”
Лидия ДИМИТРОВА,
координатор на програмата
за Силистренска област
рез 2008 г. в България
стартира Програма
„Глоб@лни библиотеки - България", целяща да
улесни достъпа до информация, знания, комуникации,
електронно съдържание и
услуги за общността чрез
мрежата на обществените библиотеки. Програмата има за цел 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.
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 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.
За успешното постигане
на устойчиви резултати
Програма „Глоб@лни библиотеки - България" разчита
на съвместните усилия на
правителството, местните власти и неправителствения сектор.
За област Силистра,
както и за всички области
в страната, в качеството
си на регионални координатори са избрани регионалните библиотеки.
С помощта на библиотечните специалисти, кои-
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Лидия Димитрова се срещна с обучаващите
се библиотечни служители в Тутракан и
с представители на общинската администрация и читалищното настоятелство

то се включиха в четирите
анкетни групи заедно с IT
специалистите, определени от ЗУП /Звено за управление на Програмата/ се
обследваха 105 работещи
читалищни библиотеки в
областта. Проучването
систематизира данни за
дейностите на библиотеките, материалната база,
свързаност с Интернет,
налични хардуер и софтуер, необходимост от
човешки ресурс и ремонти.
От област Силистра 83
читалищни библиотеки
бяха обявени за възможни
целеви, т.е. имащи право
да кандидатстват за участие в Програмата.
През периода 2009-2011 г.
кандидатстваха всичките
85 читалищни библиотеки
на три етапа. Включени в
Програмата са 35 от тях
през 2009 г. - 13 читалищни
библиотеки и регионална
библиотека „П. Павлович”,
през 2010 г. – 15 читалищ-

ни библиотеки и през 2011
г. – 6 читалищни библиотеки. По общини библиотеките се разпределят както
следва:
Община Силистра – 5
библиотеки - РБ ”П. Павлович” и читалищните библиотеки в селата Смилец,
Срацимир, Бабук, Професор
Иширково;
Община Алфатар – 2
библиотеки - в Алфатар и
Алеково;
Община Дулово – 10 библиотеки - в Дулово, Черник,
Чернолик, Окорш, Овен, Поройно, Руйно, Грънчарово,
Златоклас, Боил
Община Главиница – 7
библиотеки - в Главиница,
Зафирово, Сокол, Стефан
Караджа, Зебил, Суходол,
Вълкан
Община Кайнарджа – 3
библиотеки - в Кайнарджа,
Средище и Голеш
Община Ситово – 4 библиотеки - в Ситово, Искра,
Гарван, Добротица

Бюрхан ШЕФКЕТ е главен специалист „Култура
и младежки дейности” в Община Дулово. През тази
седмица той бе обучител по направление „Организация
и управление на библиотечната дейност”:
„Моето направление обхваща лекции за мисиите и
задачите на обществената библиотека, нормативните документи, които регламентират читалищната и
библиотечната дейност, финансовите средства, библиотечните сгради и фондове, библиотечните мрежи.
Естествено, като всеки обучител и аз първия ден
пристигнах с известни притеснения. Част от колегите ги познавах и от преди, но сега убедено мога да
кажа, че те са един приятен колектив, с хъс и амбиция,
милеещи за читалищната дейност.
Вместо упражнения ние най-вече наблягахме на диалога - да си споделят опита. Това, че съм работил
и като библиотекар, бил съм и методист, когато ги
имаше централизираните библиотечни системи сега
ми помага много.
Смятам, че колегите научиха доста неща - как да си
търсят правата, до колкото аз разбрах, не бяха чували
за този механизъм за разпределение на субсидията
говоря за читалищната субсидия. "
Община Тутракан - 4
библиотеки - в Тутракан,
Нова Черна, Белица и Цар
Самуил
В зависимост от броя
на населението, което обслужва читалищната библиотека, се определи броя
и вида на техническото
оборудване. Читалищната
библиотека в село Добротица е най-малката.
Там получиха само три
настолни компютъра с периферия, камери и слушалки, рутер и комутатор.
Всички останали освен
компютри с периферия,
камери и слушалки, получиха мултифункционални черно-бели принтери.
По-големите библиотеки
получиха преносими компютри,, мултимедии и
подвижни екрани. Равносметката за областта
е следната: получени са

Участниците в последното обучение в Тутракан

7 преносими компютъра,
177 настолни компютъра
с периферия, 177 камери и 177 слушалки, два
цветни мултифункционални принтера, 35 многофункционални черно-бели
принтера, 31 мултимедии,
31 подвижни екрана, 35
рутера и 35 комутатора.
Разкрити са 6 нови щатни бройки „библиотекар”
през 2011 г. в селата
Смилец, Окорш, Чернолик,
Ситово, Искра, Средище.
В РБ ”П. Павлович” - Силистра е разкрита бройка
ИТ. В Главиница и селата
Иширково, Кайнарджа и
Стефан Караджа на длъжността библиотекар се
назначиха перспективни
млади хора, в предвид сериозните обучения, които
се провеждат по Програма „Глоб@лни библиотекиБългария”.
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Една трансгранична зона – една Само тутраканските
математици успяха
европейска дестинация
да „пробият” сред
силистренци
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Алтернативен туризъм
в дестинацията Силистра
– Кълъраш“ бе темата на
финалната конференция по
проект “Една трансгранична зона – една европейска
дестинация”, който се
осъществява от Алианс за
регионални и граждански
инициативи - Силистра,
Търговско-промишлена и
земеделска палата – Кълъраш и АТГСР “Дунавска
Добруджа” и е финансиран
в рамките на Програмата
за трансгранично сътрудничество Румъния-България
2007 – 2013.
Конференцията, домакинствана от гр. Кълъраш, се
проведе на 9 и 10 декември.
Началото й бе предхождано от пресконференция
за представителите на
българските и румънските
медии, дадена от координатора на проекта Мариан Драган от Търговскопромишлена и земеделска

Пресконференцията

ските дадености на Силистренска област и окръг
Кълъраш.
Румънската страна представи своите виждания за
развитие на туризма. Интересна бе постановката
за сравнение на това, което знае японският турист
за България и Румъния, в

търси българската история и в същото време да
се ползват чуждите добри
практики за алтернативен
туризъм.
В края на конференцията
участниците подписаха
Споразумението за работа
в мрежа, а на следващия
ден посетиха румънски

Диана Бебенова отговори на въпроса "Има
ли бъдеще алтернативният туризъм?"

палата в Кълъраш, Диана
Бебенова, мениджър на проекта от българска страна
и Александър Павлов от
АТГСР “Дунавска Добруджа”.
Областният управител,
председателят на Общинския съвет в Кълъраш и
зам.-кметът на общината
бяха гостите на конференцията, които приветствайки участниците изразиха съпричастност и
увереност, че взаимовръзките между двата региона
все повече ще се разширяват и разнообразието
им ще сближи още повече
населението от двете

страни на р. Дунав.
Красимир Киров, който
е експерт по екология от
РИОСВ-Русе представи
Европейската политика
за разумно използване на
природните ресурси за
развитие на алтернативен
туризъм. Той даде повече
информация и за т.нар Зелен туризъм и зелени къщи
за гости.
„Има ли бъдеще алтернативният туризъм в регион
Силистра – Кълъраш?“ –
това е не само обикновен
въпрос - много отговори
даде Диана Бебенова в
своята презентация базирана на статистически
проучвания на туристиче-

Кълъраш, Общината

частност за Силистра и
Кълъраш. Стана ясно, че
е необходим силен и различен маркетинг, за да
стане популярна в Европа
и света дестинацията Силистра – Кълъраш. Според
преподавателя в Колежа по
туризъм в КК „Албена” Красимир Иванов трябва да се

туристически обекти.
Очаквайте: Кои са
шестте туристически
маршрути изработени по
проекта от двете страни
на Дунава; Къде е мястото
на Тутракан в маршрутите; Как един румънски
кмет си построи приживе
паметник.

Отделът за закрила на детето в Тутракан
отпразнува 10-годишен юбилей! Честито!

Даниел Грънчаров, 11 б клас от СОУ "Йордан Йовков" получи
своята награда от Камелия Рачева, директор на символичния домакин на математическото състезание ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра

Калина ГРЪНЧАРОВА
ъюзът на математиците в България е организатор на традиционното Национално коледно
математическо състезание. ОУ „Отец Паисий”
в гр. Силистра бе тазгодишният домакин на надпреварата на младите математици от 1-ви до 12-ти клас
от цялата област проведена на 9 декември.
Зала 13 в Художествената галерия на областния
център събра победителите от всички класове на
специална церемония по награждаването, която се
осъществи на 14 декември.
Директорът на ОУ „Отец Паисий” Камелия Рачева
поздрави присъстващите и обяви, че в тазгодишното
Коледно състезание са участвали 582 ученици. Наймногобройно е било участието на силистренските
училища.
От двете средни училища в Тутракан са участвали
общо 42 ученици от 5-ти до 12-ти клас.
От СОУ „Васил Левски”, гр. Главиница участниците
са 30, от училищата в с. Сокол и с. Листец – по 13
ученици.
Статистиката сочи още, че в призовата тройка
от 1 до 12 клас са влезли само ученици от силистренските училища. С две изключения. Даниел Маринов
Грънчаров от 11 б клас от СОУ „Йордан Йовков”,
гр. Тутракан е на трето място сред връстниците
си в областта. На същата позиция е и Тодор Сашев
Тодоров, ученик от 12 клас в тутраканското СОУ
„Христо Ботев”.
Организаторите бяха подготвили награди и Поздравителни адреси за преподавателите по математика,
подготвили успешно възпитаниците си – Димитрина
Неделчева от СОУ „Йордан Йовков” и Ценка Маринова
от СОУ „Христо Ботев”.

С
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Спорт

Поетично

СПИ (Варненци) спечели всички
първи места на турнир по тенис на маса
С
оциално-педагогическият интернат
(СПИ) „Христо Ботев”, с. Варненци е отборният победител в проведеното на 10 декември
общинско първенство по
тенис на маса, което
учебната институция домакинства. В него участваха отбори от двете
средни училища в общинския център – СОУ „Христо Ботев” и СОУ „Йордан
Йовков”, които останаха
съответно на второ и
трето място.
Турнирът се проведе в
две възрастови групи –
момчета и юноши.
В крайното класиране
при момчетата първото
място грабна Риза Сали
от СПИ „Христо Ботев”,
с.Варненци, следван от
Кристиян Косев от СОУ
„Христо Ботев”, гр. Тутракан и Николай Костов от
СПИ „Христо Ботев”.
При юношите индивидуален победител е Билян
Стойков от СПИ „Христо
Ботев”. На второ място

Пенсионерска
Пенсионери сме си ние
Тва е, да! Така…
Но сме будни и игриви,
няма с нас шега.
Казват, че сме трета възраст да, ама, не сме.
Втора възраст ний се чувстваме
и ни е добре.
Щом хората кръшни вием,
а земята се тресе не за втора, а за първа
май, че ставаме.
Кво ще кажете, другари не е ли така?
Чувстваме се не тъй стари
и на трапезата.
се класира Сашо Димитров от СОУ „Христо

Ботев”, а трети остана
Ангел Фиданков от СПИ

„Христо Ботев”.

“ТГ”

Заловиха данъчен инспектор от
Дулово с белязани банкноти
Н
а 12 декември служители на сектор
„Противодействие
на икономическата престъпност” задържаха данъчен служител в момент
на получаване на подкуп.
Той рекетирал строителен
предприемач, за да му осигури благоприятен резултат от данъчна проверка.
Работата по случая е започнала преди дни, когато
в полицията собственик
на строителна фирма от
Дулово съобщил за поискан подкуп от инспектор
в ТД на НАП-Варна, офис
Силистра. С обещанието
да осигури благоприятен
резултат от извършваща
се от него в момента
данъчна проверка за възстановяване на ДДС на
фирмата, той поискал от
собственика й 1000 лв.,
както и изграждане на
гаражни помещения по себестойност на вложените
материали.
След като първоначално

дал на данъчния служител
500 лв., предприемачът
уведомил за случая служителите на реда.
Така, на 12 декември
около 18 часа, под ръководството на Окръжна
прокуратура – Силистра,
служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност”
при ОДМВР-Силистра и РУ
„Полиция” – Дулово провели
операция по задържането

на данъчния. В задблоково
пространство в центъра
на Дулово те заловили
инспектора – М.М. (54 г.),
веднага след като той получил останалите 500 лв.
от подкупа. Приведен е в
ареста за срок от 24 часа.
Срещу него е образувано
досъдебно производство по
чл. 301 от НК. Работата по
случая продължава.
Ръководството на офиса
е неприятно изненадано

от задържането на служителя с белязани банкноти
в размер на 500 лв. и по
подаден в полицията сигнал за искане на подкуп от
1000 лв., заявиха данъчните от Силистра. Това е
първият случай на подобно
нарушение в силистренския
офис на НАП от октомври
2005 г. Задържаният е
дългогодишен служител на
НАП, понастоящем работи
като старши инспектор по
приходите в сектор “Проверки”, на 54 години, от
град Дулово.
“Вече съм направил предложение за отстраняване
от длъжност и за дисциплинарно наказание - уволнение. Апелирам към всички
граждани и фирми, когато
имат сигнали за корупция,
да заповядат в приходната администрация и при
гарантирана анонимност
тези сигнали ще бъдат
разследвани, допълни Петър Маринов, директор на
Офис Силистра.

Мерки за безопасност във връзка с възникнали пожари в горския фонд

Н

еобичайно високите
дневни температури
за този сезон на годината създадоха условия
за изсъхване на тревната
растителност, поради което пожарната опасност
се повиши.
Често, поради небрежност при палене на огън
или хвърляне на незагасени
цигари и кибритени клечки,
се палят сухи треви, при
което се създава опасност
за опожаряване на стопански и помощни постройки,
складове, автомобили, дори
и жилищни сгради. Тази
опасност се увеличава силно при наличието на вятър.

Васка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

Опасност от възникване
на пожари съществува и
при детската игра с огън.
За да се избегнат подобни
случаи, паленето на огън
за изгаряне на отпадъци и
приготвяне на зимнини да
се извършва под контрол
в специално направени огнища или негорими съдове,
отстоящи на безопасни
разстояния от сградите
и горимите материали.
Огнището да не се оставя
без наблюдение, а накрая
да се изгася. При наличие
на вятър да не се пристъпва към палене на огън.
Необходимо е отговорните длъжностни лица да

създадат организация за
отстраняване на тревите
от обектите и да не се
създадат условия за преминаване на огън от суха
растителност в тях чрез
окосяване на тревите,
минерализоване на ивици
около тях и други способи.
За да не се допускат
полски и горски пожари,
е необходимо да се знае
следното:
- Покрай суха растителност да не се хвърлят
незагасени цигари и кибритени клечки, включително
и от превозни средства;
- Да не се позволява на
децата да играят с огън и

кибрит.
Още веднъж напомняме,
че запалването на суха
трева по слогове, крайпътни ивици и други площи е
забранено.
При установяване на нарушения на изискванията
за пожарна безопасност
ще се налагат санкции на
виновните лица – по Закона за МВР и Правилника за
приложение на ЗМВР – от
100 до 2 000 лева.
Спазвайте противопожарните изисквания и бъдете внимателни!
При забелязване на пожар, позвънете на телефон
“ТГ”
112.

В къщи ний оставяме
кръвно, диабет,
веселим се ний на воля
всичката ни да е в ред.

Камбаните
Докато чувам звъна на камбаните в родния
Тутракан, ще знам, че градът е жив...
За мир звънят и за война,
на празник, сватби и на смърт,
със сплав от бронз и от душа
полузабравени … звънят.
Пожертвани от сляп нагон
слепците до властта довел
те рухвали със тежък стон
като невинни на разстрел.
Ала когато вместо тях
сирени будят ни от сън,
по-страшна тегне тишина
от най-тревожния им звън.
И в снобски порив, в жест красив
ще леем нови някой ден…
Дали гласа ще възкресим
във паметници претопен?
Че при несбъднат земен Рай,
при неизбежна скучна смърт
и Адът по-добър е май
от Нищо дебнещо Отвъд.
На празник свят и в Божи храм,
и в ден безцветен, скучен, сив
докато те звънят ще знам:
леярят им е още жив.
Звънът им с бистрите води
разбужда в пясък семена чудовища да не роди
духът блуждаещ сред съня.
Когато някой съкрушен
и върху спусък сгърчил пръст
ги чуе, наместо с куршум ,
чело дано осени с кръст.
***
И в благовест, в тризвън, в набат
светът усилил своят ход
забързан чува как звънят,
не се досеща за кого…
Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

ВРЕМЕТО

В петък от запад на изток валежите бързо ще спрат, а облачността
ще се разкъса. Ще духа до умерен западен вятър. Привечер от запад
отново ще се заоблачи, а вятърът ще се ориентира от юг-югозапад.
Минимални температури между 2 и 7, максимални между 8 и 13°. В
събота ще бъде ветровито - с умерен, в Източна България и северно
от планините временно силен южен вятър. Дневните температури ще
са с 2-3 градуса по-високи. Ще има значителна облачност. По-късно
през деня в Западна България ще завали. Вятърът ще се ориентира
от северозапад и с него в страната ще нахлува студен въздух.
През нощта срещу неделя в северозападните райони, високите
полета на Западна България и Предбалкана дъждът ще се примесва със сняг. В неделя температурите ще се понижат значително:
максимални между 3 и 8°. Валежите временно ще спрат. Вятърът
ще отслабне.
В началото на следващата седмица времето ще бъде предимно
облачно, с валежи - в повечето места от сняг, по Черноморието и
в Югоизточна България предимно от дъжд. Температурите ще се
понижат още и минималните ще бъдат около и под, а максималните
малко над нулата.
Дежурен синоптик: Анастасия КИРИЛОВА
www.weather.bg

Фризьорск и 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!
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тел.: 0894 204 486

ОЦИД - Тутракан
ДАМСКИ ФИТНЕС
ЦЕНТЪР

Оркестър „Синият Дунав”
гр.Главиница

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

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

ТАЛОН

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

Хубава музика и добро настроение на
сватбени тържества, годежи, рожденни
дни и други увеселения!
Цени - съобразени с кризата!
За контакти: 08694 2456 и 0887 505 460

Санитарен магазин
Продукти за вашето здраве, медицински консумативи, помощнотенически средства, ортези и др.
Търсете в сградата на
Болницата до Лабораторията
За справки: 0893 93 90 93

Сканди

Място за
вашата
обява
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След Коледната бъркотия - елхата грейна!
Мариета СПИРОВА
бщинската администрация и Общинският център за извънучилищни дейности зарадваха жителите на Тутракан
с празничната програма
по случай запалване на
светлините на коледното

О

дръвче. Организаторите
спретнаха една чудесна
„Коледна бъркотия” с участието на талантливите

деца от Театралния кръжок при ОЦИД с ръководител Анелия Калдарева.
Коледен дух внесоха
гласовитите певци от
детските вокални групи
„Усмивчица”, „Слънчева
усмивка” и „Вива тийнс”,
подготвени от музикалния

педагог Доротея Бальовска.
Едни от най-любимите
коледни песни изсвириха

музикантите от Духовия
оркестър ръководени от
Николай Николов.
За доброто настроение
и усмивки допринесе харизматичният водещ Живко
Жечев - професор в Шуменския университет, специално поканен за случая.

Най-зрелищната част от
програмата бе уникалното
огнено шоу на артистите
от ” F4” от Бургас.

Специален гост на тържеството беше, естествено, и Дядо Коледа, който
със своите джуджета раздаде лакомства на децата.
В края на празника кметът д-р Димитър Стефанов отправи своите
благопожелания към всички
присъстващи. Секунди след
това грейнаха и светлините на коледното дръвче, а
небето беше осветено от
празнични фойерверки.

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

17 декември – Вярка САЙКОВА, ст.счетоводител,
Община Главиница
22 декември – Снежана ХАДЖИЕВА, Фелдшер, СОУ
„Йордан Йовков”

22 декември – Сафие МАХМУД, гр. Тутракан

17 декември – Св. Данаил Стълпник – Имен ден
празнуват Данаил, Даниел, Даниела

СМЯХ
Мъж влиза в аптека:
- Един литър спирт!
Аптекарката: - А имате ли рецепта?
Мъжът: - Аз ако имах рецепта, щях сам да си го направя, а не да го купувам...
Двама съседи си говорят:
- Иванов, кога ти е рождени ден?
- Защо питаш?
- Ми да ти купя едни завеси, че по цял ден те гледам
как се гоните с жена ти голи.
- А на тебе кога ти е рождения ден?
- Защо ти е?
- Да ти подаря бинокъл, за да видиш чия жена гоня...
Момиче седи на бара. Приближава се младеж. "Какво
ще пиете?" Тя го изгледала отгоре надолу и обратно,
и с премрежен поглед отвърнала: "Противозачатъчни".
Минута за реклама:
- Здравейте, аз съм оцветител Е-241!
- Аз съм подобрител на вкуса S-65.
- Аз съм стабилизатор QP-12.
- Аз съм ароматизатор, индентичен на натуралния...
- Ние заедно сме сок от «Горски плодове»!

Седят си четири бабки и си пият следобедния чай.
Едната казва:
- Синът ми наскоро стана свещеник и всеки, който го
срещне му казва: «Отче».
- Ееех! - казва втората - Моят е епископ и всички го
наричат: «Ваше светейшество».
- А пък аз имам брат, който е кардинал. Хората се
обръщат към него с «Ваше високопреосвещенство» хвали третата.
След дълго мълчание четвъртата споделя:
- Моят син е стриптийзьор. И когато се съблече всички
викат: «Оооо, Боже!»
- Предписвам ви таблетки - казва докторът на пациентка с наднормено тегло.
- Добре, докторе. Колко често трябва да ги пия?
- Никой не ви казва, че ще ги пиете. Ще ви помоля да
ги изсипвате на пода три пъти дневно и да ги събирате
една по една.
Старецът: - Знаеш ли, аз на твоята възраст вече
работех...
Детето: - А ти знаеш ли , че аз на твоята възраст
още ще работя...

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
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