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РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Вестникът
е основан
през 1962 г.

Брой 1

Година L

6 - 12 януари 2012 г.

ДНЕС:

Кръщение Господне
или Богоявление
З

латоустова Света
Литургия и Велик Богоявленски водосвет
ще бъдат отслужени днес в
храм „Св. Николай” в Тутракан и в останалите православни храмове в страната.
След църковната служба,
в 10:00 часа, литийното
шествие ще се насочи
към брега на р. Дунав (на
Кейовата стена), откъдето отец Илия Тонков ще
хвърли кръста в реката.
Вярва се, че този, който е
извадил кръста от водата,
ще бъде здрав и щастлив.
Той обикаля с кръста, а
всички го даряват. Има
поверие, че ако хвърленият
във водата кръст замръзне,
годината ще бъде здрава и
плодовита.
Църковните хроники сочат, че съществуват свидетелства за честването
на Богоявление още през
II век, но до IV век той се
съединявал с Рождество
Христово. Общият празник за двете събития се
наричал Богоявление, за-

щото при кръщението Си
в Йорданските води Иисус
Христос се явил на света
за обществено служение.
Чрез раждането Си Той
се явил на света в плът.
По-късно Църквата приела
да празнува двете събития
поотделно - на 25 декември
Рождество Христово, а на
6 януари - Богоявление.
При кръщението на Иисуса Христа се възвестила на
света тази велика тайна,
за която Старият Завет
само загатвал и върху която древните Египет и
Индия само баснословили тайната на Божествената
Троица. Отец се явил на нашия слух, Духът се явил на
човешкото зрение, а Синът
- на осезанието ни в многогодишното Си общуване
с човеците. Отец изрекъл
Своето свидетелство за
Сина, Синът се кръстил,
а Светият Дух като гълъб
летял над водата.
Богоявленският празник
е свързан с великото водосвещение, което трябва

Цена 0.50 лв.

Д-р Любомир Бойчев е новият
управител на болницата

С решение на Общинския съвет от 22 декември 2011 г. д-р Любомир
Бойчев е избран за временно изпълняващ длъжността „Управител” на
МБАЛ-Тутракан до провеждането на конкурс.
Предложението за смяната на шефа на болницата, оформено в докладна записка от кмета на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов, бе
подкрепено на сесията и с данни за финансовото състояние на здравното заведение, което се е влошило съществено при ръководството на
“ТГ”
досегашния управител д-р Кръстю Кръстев.

да ни напомня, че при бре- природа.
говете на река Йордан Бог
На 7 януари е Ивановден
е обновил чрез вода и Дух – Денят на Свети Йоан
“ТГ”
нашата овехтяла от греха Кръстител.

Първото
бебе
за
2012-та
е
момче!
Половин век… - Тутраканското Родилно отделение продължава да е
Колонка на редактора

Д

а, 2012 година е юбилейна за вестник
„Тутракански глас”!
Вашият любим вестник,
уважаеми читатели, става
на цели 50 години!
Половин век…
Половин век той не е прекъсвал нито за секунда съществуването си и така се
оказа в привилегированото
положение да е най-продължително издавания вестник
в Силистренска област.
Различни, като политическа система, са били

годините, през които той
е минал. От архивните му
страници ни гледат лица,
четем за събития, които
наричаме „най-нова съвременна история”.
В годините на демокрация, във време на конкуренция, „Тутракански глас”
е най-търсеното местно
издание. Не заради друго,
а заради верния и точен
поглед върху ежедневните
събития, с гарантираната
възможност да е полезен
при разрешаване на възникнали проблемни ситуации на
своите читатели.
Екипът, който го издава, ще продължи да търси
новините и да ви прави
съпричастни към всички
актуални събития. Вие,
читателите, ще бъдете
неговите герои, защото го
заслужавате.
Вашият интерес към
„Тутракански глас” е нашата истинска награда!
Благодарим Ви!
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Главен редактор

предпочитано от майките

Калина ГРЪНЧАРОВА
велин е второто
дете в семейството
на Нивяна и Тихомир
Тодорови от Тутракан, но
е първото бебе за 2012 г.
проплакало на 1 януари в
17,25 ч. в Родилното отделение на многопрофилната
болница. Той се появява
след Цезарово сечение операция извършена от д-р
Богомил Бойчев.
25-годишната майка е
щастлива със своя малък
син, който тежи 3,5 кг, а на
ръст е цели 50 см. Тя благодари от сърце за професионално положените грижи
от д-р Богомил Бойчев, д-р
Камен Димитров и целия
екип и им пожела „здраве,
усмивки и много бебета
в отделението”. Днес ще
бъде изписана от отделението и ще се прибере у дома,
където ще я посрещне и
на стр. 3

И

Ивелин - първото бебе за
2012-та, спи кротко в ръцете
на майка си Нивяна

2

регион

НОВИНИ
С ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ ЩЕ
ЗАПОЧНЕ НОВАТА ГОДИНА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТУТРАКАН

Финансовото положение на МБАЛ-Тутракан и възможностите за стабилизиране на здравното заведение ще са в основата на свиканата извънредна
сесия на местния парламент, която е насрочена за
12 януари (четвъртък).

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА БЮДЖЕТА

Съгласно законовите изисквания, проектът за
общински бюджет за 2012 г., който трябва да бъде
приет от Общинския съвет, се подлага на обществено обсъждане. Тази година то е предвидено за 20
януари (петък).

ПОДАРЪЦИ
ОТ ФОНДАЦИЯ „СИЛВИ
ВАРТАН” ЗА КОЛЕДА

Със съдействието на БЧК-Тутракан, преди коледните празници, малките пациенти от Детско отделение
на МБАЛ-Тутракан получиха играчки като подарък
от фондация „Силви Вартан”. Популярната френска
певица и актриса не за първи път провежда благотворителни кампании в родната си страна.
БЧК-Тутракан раздаде и 30 пакети с хранителни
продукти на хора в тежко здравословно състояние
от града.

КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО
ШАХМАТ

Шахматен клуб – Тутракан проведе Общински коледен турнир по шахмат. Шахматните срещи за деца
се състояха на 20 декември. Призовите места заеха
малките шахматисти Петя Петрова Неделчева - на
първо място, Руслан Орлинов Стоянов и Василена
Василева Чобанова - съответно на второ и трето
място.
Мъжете премериха сили на 27 и 28 декември. Сред
участниците от град Тутракан и селата Белица,
Бреница и Преславци се отличиха Николай Камбуров,
който извоюва първото място, втори остана Ангел
Методиев, а третото място зае Йордан Македонов.
Шахматните срещи протекоха под съдийството на
Бехчет Патраклъ.
Община Тутракан осигури за победителите парични
награди и грамоти.

КРИМИНАЛЕ

Цигари, алкохолни напитки и хранителни
продукти са откраднати от магазин в село
Коларово в нощта срещу 1 януари. Кражбата е
извършена чрез взломяване. Размерът на нанесената щета се уточнява. Образувано е досъдебно
производство.
30-годишен мъж е пострадал при сбиване в
Тутракан. Произшествието е станало около 5
часа на 1 януари пред питейно заведение. Полицията изяснява случая и прекия извършител на
деянието, образувано е досъдебно производство.
Пострадалият е настанен в МБАЛ-Силистра с
фрактури на дясната очна орбита и на носа, без
опасност за живота.
20 кв.м покрив на стопанско помещение и
моторен трион са унищожени при пожар в село
Преславци. Запалването възникнало от късо съединение около 02.25 часа на 2 януари. Пожарът
е потушен от екип на РС „Пожарна безопасност
и защита на населението”-Тутракан.
Водач в нетрезво състояние е установен от
полицията през нощта на 30 декември в района
на село Зафирово. Алкохолната проба с дрегер
на Г.К. (29 г.), който управлявал „Фолксваген
Голф”, отчела 1.95 промила. Водачът е отказал
да даде кръвна проба. Образувано е досъдебно
производство.
След задействане на сигнално-охранителна
техника крадец е задържан и в Тутракан. На
25 декември около 20.30 часа 33-годишният
И.К. бил заловен с моторен трион, отнет противозаконно от къща, където проникнал след
демонтиране на прозоречно стъкло. Задържан е
за 24 часа, срещу него е образувано досъдебно
производство.
Общо 11 гуми на 5 автомобила, паркирани
по ул. „Шести септември” в Главиница са били
повредени с остър предмет в нощта срещу 25
декември. По случая работи РУ „Полиция” – Тутракан, образувано е досъдебно производство.
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Предстои модернизиране и преустройство
на тутраканската болница

Калина ГРЪНЧАРОВА
присъствието на премиера Бойко Борисов
бяха подписани договори за обновяването на
седем общински болници по
Оперативна програма "Регионално развитие”, сред
които и МБАЛ-Тутракан.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя,
възлиза на 30 006 053,10 лв.
На събитието, в Министерския съвет, състояло се
на 22 декември м.г присъстваха също министърът на
регионалното развитие и
благоустройството Лиляна
Павлова и министърът на
здравеопазването д-р Стефан Константинов.
Договорите бяха подписани от кметовете на
общините, чийто болници
получават средствата, а
министър – председателят
лично връчи чековете на
директорите на лечебните заведения. За община
Тутракан това са кметът
д-р Димитър Стефанов и
д-р Любомир Бойчев, който
същият ден бе утвърден
като временно изпълняващ
длъжността Управител на

В

Д-р Димитър Стефанов и д-р Любомир Бойчев получиха
от премиера Борисов чек за 4,3 млн.лв. за реализацията
на проекта

здравното заведение от
Общински съвет-Тутракан.
Одобрените седем подадени проектни предложения
са в рамките на компонент
1 на програмата, „Болници за активно лечение с

възможност да предлагат
услуги за долекуване” по
схема „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и
оборудване на общински лечебни заведения в общини,
извън градските агломера-

ционни ареали”.
4,3 млн.лв. са средствата
за преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан
с предоставяне на възможност за долекуване.

Такса „Смет” за 2012-та ще се гледа на
следващата сесия
Калина ГРЪНЧАРОВА
дна от най-важните
точки в дневния ред
на последното за миналата година заседание
на Общински съвет – Тутракан, тази, за определяне
размера на т.нар такса
„Смет” и план-сметката
за разхода по услугата бяха
отложени за следващото
заседание. Тогава освен,
че ще има допълнителна
информация, ще бъде поканен и собственикът на

Е

шуменската фирма „ВАП”,
с която Общината работи
още от 2005 г.
Кметът на общината д-р
Димитър Стефанов ще ни
представлява по право в
Националното сдружение
на общините в Република
България, а местният парламент ще бъде представляван от Иван Недев, а
зам.-делегат ще е Светла
Стоянова.
Определени бяха и делегатите в още една непра-

вителствена организация,
в която Тутракан членува
– Асоциацията дунавските
общини „Дунав”. Делегат е
д-р Димитър Стефанов, а
зам.-делегат – общинският
съветник Красимир Петров.
Попълнени бяха съставите
и на няколко комисии към
общинската администрация
и Общинския съвет.
Максималните цени на услугите на таксиметровите
превозвачи вече са вдигнати
– дневната тарифа – до 1 лв./

км., а нощната – 1,10 лв./км.
Одобрение получи предложението за кандидатстване
на Община Тутракан по ОП
„Развитие на селските райони”, мярка „Основни услуги
за населението и икономиката на селските райони”,
с проект „Дом и подходящи
грижи за всяко дете в Тутракан”, според който ще
бъдат изградени Център за
настаняване от семеен тип
и Център за социална рехабилитация и интеграция.”

„Спешна помощ” на бойна нога по празниците
- Младежи след побой в тутраканска дискотека са техни пациенти
в новогодишната нощ
Калина ГРЪНЧАРОВА
натоварен режим на работа – така характеризира дейността на филиала на Спешна медицинска
помощ в Тутракан през изминалите коледни и новогодишни празнични дни старшата медицинска сестра
на Центъра Донка Григорова.
Тъй като по празниците семейните лекари са били с
друг график на работа, „Спешна помощ” е била мястото
за първа помощ на всички пациенти. Най-често са ги
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търсили болни деца и възрастни хора.
Тази Нова година ще бъде запомнена от дежурния
екип и с четирима пациенти – Драгомир М., Георги М.,
Дочо Ц. и Илиян Е., които са им „честитили” Новата
година в 05:00 часа на 1 януари след пиянски побой в
дискотеката на Тутракан. Единият от тях е откаран
в силистренската болница с множество фрактури без
опасност за живота. (Виж Криминале в „ТГ Новини” на
2-ра стр.).

Запазва се размера на такса
"Битови отпадъци” в Главиница
- Актуални въпроси разгледа на последното заседание за 2011-та
Общински съвет-Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
метствата в селата Бащино, Косара,
Малък Преславец и
Подлес бяха закрити след
промените в Изборния кодекс и Закона за административно-териториалното устройство, според
които кметства се създават само ако населението
в съответното населено
място надвишава 350 души.
В горепосочените села
тази разпоредба не може да
се изпълни, затова и общинските съветници приеха
решението. Там вместо
кметове се назначават от
кмета на общината кметски наместници.
Поименният списък на
капиталовите разходи за
изминалата година бе актуализиран, като с 5830 лв. бе
намален параграфа за придобиване на дълготрайни
материални активи, а със
същата сума бяха увеличени параграфите за ремонт
на общински апартамент
и изработването на пейки
и маси.
Общинските съветници
преразгледаха две върнати
от областния управител
свои решения.
Такса „Битови отпадъци” запазва размера си от

К

миналата година – това бе
едно от най-важните решения на местния парламент
в Главиница – за жилищни
имоти – 5,0 промила, а за
нежилищни имоти – 6,5
промила. Утвърдена бе и
План-сметката за разходите по сметосъбирането

Скъпи ученици,
Пристигна вече Новата 2012 година...
Да бъде тя незабравима и неповторима!
Нека да е спорна, да е здрава,
плодородна, мирна, величава!
На победи и дела богата,
да е щедра и към вас – децата!
На отличниците наши поздрави безчет!
Тях трудът да не ги плаши – да вървят напред!
На отличните бегачи също поздрави от нас.
С уговорката обаче да не бягат те от час.
Нека станат по-вежливи невежливите до днес!
С постъпки некрасиви да не чернят свойта чест!
Нека всички преписвачи с мързела се разделят!
Нека няма подсказвачи и ученици в час да спят!
Който има забележки за немирства и за грешки,
мъжки сили да потърси – като сняг да ги отърси!
Щом сте умни и умели, сбъдват се мечтите смели.
Да сте здрави, весели, засмени и благословени!
Дияна СТАНКОВА,
Директор на СОУ „Христо Ботев”,
гр. Тутракан

и сметоизвозването през
настоящата година – 247
360 лв., а недостигащите
37 360 лв. ще бъдат осигурени от общинския бюджет.
Недостигът се оформя от
завишените такси за депониране на сметището в гр.
Силистра.

Все в тази връзка, общинската администрация
отчете, че към 30.10.2011 г.
от планирани 200 хил.лв. за
годината от такса „Смет”,
са събрани 198 хил.лв., което е един добър резултат.
Разходът за дейността е

бил 172 718 лв.
Решение за разкриване на
Център за временно настаняване като делегирана
държавна дейност приеха
съветниците, като целта
е да бъдат предоставени
комплекс от социални услуги насочени към бездомни лица. Капацитетът на
Центъра е 10 лица, престоят в него е 3 месеца,
като ползвателите на услугата заплащат месечна
такса от 30% от дохода
си. За осъществяването
на инициативата ще бъде
предоставен безвъзмездно
общински имот.
Двама ще бъдат представителите на община
Главиница в Асоциацията на
дунавските общини „Дунав”
– делегат ще е кметът Хюсеин Хамди, негов заместник - Севгюл Амза, която му
е заместник и в общинската администрация.
Пълномощен представител в Общото събрание
на Асоциацията Общински
гори ще бъде също кметът
Хюсеин Хамди, решиха съветниците. Негов заместник ще бъде Филип Тодоров
– старши специалист „Лесовъд” в Община Главиница.
В края на заседанието

Сомелиерски обучения
предстоят в Силистра
П

роектът “Дунавски Винарски Дестинации”
е финасиран по Програмата за Трансгранично
Сътрудничество РумънияБългария 2007-2013 и ще
се осъществява във ВеликоТърново, Русе, Плевен,
Добрич, Силистра, Олтеница, Телеорман, Гюргево,
Калъраш и Констанца .
Той включва провеждането на безплатни сомелиерски обучения във всяка една
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от областите от трансграничния регион с участието
на хотелиери, ресторантьори и винопроизводители.
Обучението ще се проведе
от изтъкнати български и румънски семелиери. Обучители ще бъдат Георги Михов
- Сомелиер на България за
2011 г., Станимир Стоянов
– Председател на съюза
на енолозите в България и
Серджо Неделя – Председател на асоциацията на

румънските сомелиери. В
програмата е предвидено
водещи винопроизводители
и изби да представят продукцията си.
Една от основните цели на
обучението е повишаване
качеството на предлаганите услуги, което има пряк
ефект върху развитието на
винения туризъм. Имайки
обучени сомелиери, хотелите и ресторантите ще имат
възможността да привлекат

стана ясно, че няма да
бъде постигнат консенсус
за определяне размера на
заплатата на председателя
на Общинския съвет, нито
за работното му време.
Предложението в докладната записка бе за 4-часов
работен ден и 60% от възнаграждението на кмета,
а по време на заседанието
постъпи предложение за
пълен работен ден и заплата. Този проблем ще бъде
разгледан на следващото
заседание.
Общинските съветници,
кметовете и присъстващите в залата бяха поздравени за настъпващия
новогодишен празник от
кмета Хюсеин Хамди и
председателя на Общинския
съвет д-р Себахтин Халид.
Децата от Центъра от
семеен тип за настаняване,
с. Малък Преславец също
поднесоха своите пожелания с песни и стихчета за
Новата година.
В началото на сесията
футболният треньор Никола Яшков получи плакет,
връчен му от кмета Хюсеин
Хамди, с който е отличен
от Министерството на
физическата култура и
спорта. (Б.р.- виж стр. 6)
по голям брой посетители от
все още неразвитата пазарна ниша-Винен туризъм.
Важен ефект, планиран
да бъде постигнат чрез
сомелиерските обучения,
е сближаване на бизнес
организациите. По време на
четиридневното обучение
ще намерите възможност
да осъществите контакти с
колеги от бранша и бизнес
партньори. Това от своя
страна може да даде начало на успешни бъдещи
взаимоотношения и обмяна
на опит.
Сомелиерското обучение ще се проведе от 9 до
12 януари 2012 г.в хотел
“Queen”, с. Айдемир, гр.
Силистра.

от стр. 1
четиригодишната й дъщеричка Виктория, горда, че
е станала кака. Утре, малкият юнак ще отпразнува и
първия си имен ден.
Последното раждане за изминалата 2011 г. в Родилно е
осъществено на 27 декември.
Момиче е първородното дете
на 33-годишната Зюхтие
Юсменова от с. Севар, Разградско.
Статистиката сочи още,
че през миналата година
в тутраканското Родилно
отделение са регистрирани
общо 465 раждания с 478
бебета. За втора година
броят на момчетата надвишава този на момичетата
- 269:209.
108 са родените от Тутраканска община, 54 – от Главиница, 31 – от Силистра, 28 – от
Дулово, останалите бебета са
на майки от съседни общини и
области или с други думи – от
цялата държава. Предпочитанията за проследяване на
бременността и раждане в
тутраканското Родилно са показател за неговия авторитет
и качествена работа.
Своеобразен е рекордът на
родените двойки близнаци - 13
на брой, девет, от които заченати по метода ин витро.

Най-младите родилки са две
15-годишни момичета - от
селата Зафирово и Веселец.
Продължава тенденцията
на първи раждания в по-късна възраст - след 30-тата
година на майките, уточни
старшата акушерка на АГО
Галя Змеева.
Най-малкото бебе, родено
и отгледано в отделението
до достигане на необходимите килограми, е едното
от двойка близнаци - 1,8 кг.
Най-тежкото бебе е с рекордните 5,570 кг, родено на 18
ноември, за което „Тутракански глас” и някои национални
медии писаха.
Екипът на Родилно отделение на МБАЛ-Тутракан
включва 5 акушер-гинеколози
– вр.и.д Началник на отделението д-р Богомил Бойчев, д-р
Любомир Бойчев, д-р Елияна
Александрова, д-р Михайлова
и д-р Камен Димитров, микропедиатърът д-р Виолета
Черноокова и 10 акушерки.
Според православния календар
техният професионален празник е на 8 януари - Бабинден,
но наложилата се светска
традиция и тази година ще
бъде спазена - на 21 януари,
в Деня на родилната помощ,
в АГО ще се завихри празник,
който обикновено се помни
цяла година.
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В Клуб за спортни танци "Приста”:

Празник за Рождество,
празник на танца

- Повече

спортен хъс
и амбиция
пожела на
своите
възпитаници
треньорът
Лазар Лазаров

че спортен хъс и амбиция!”
Първото участие на танцьорите пред публика е било
през м.ноември на концерта
по повод патронния празник
на СОУ „Йордан Йовков”.
Окуражени и ентусиазирани
от бурните аплодисменти
на публиката танцьорите
влагат още по-голямо усърдие в своето хоби.

„Танцувайте с нас!” или
танци за удоволствие и
за по-възрастните

Калина ГРЪНЧАРОВА
алата за танци във
фирма „Ди Ес Ейч”
събра пъстро ято от
млади любители на танцовото изкуство малко преди
Рождество. Не за репетиция, не за състезание, а за
Коледно парти организирано от ръководителите на

З

Клуба по спортни танци
„Приста” - Лазар и Тотка
Лазарови, с финансовата
подкрепа на кмета на Общината д-р Димитър Стефанов и неговата съпруга
Веселина.
В модерната танцова
зала освен светлини, огледала и музика имаше много

Интерес и любов към танца
пожела Веселина Стефанова

смях и усмивки и… танци,
разбира се. Латиноамерикански. Ча-ча-ча, джайв,
самба, румба, пасо добле
– точно като малък анонс
за предстоящите празници.
Веселина Стефанова поздрави всички и пожела още
по-голяма любов и интерес
към танца, а Дядо Коледа
раздаде своите подаръци.
Всъщност, в Клуба по
спортни танци се обучават
25 деца в две възрастови
групи. След два кастинга,
от 4 юли м.г са започнали
първите тренировки.
„Първоначалната танцова
основа със сигурност ще се
придобива поне една година
- категоричен е Лазар Лазаров. Децата имат голям напредък, вече са поставени
доста от хореографиите,
следвани от изчистване на
танцовата техника, за да
са конкурентни в бъдещите
състезания. Затова им пожелавам освен да са здрави,
преди всичко да имат пове-

Новата идея на Клуба по
спортни танци „Приста” е
да разшири състава си без
възрастови ограничения.
Два пъти в седмицата,
ВИП-залата за танци свободно могат да посещават
дами и господа с интерес
към това изкуство. А защо
не и за разнообразяване на
ежедневието.
„За развитие на културата и спорта трябва да
помагат всички, казва още
Лазар Лазаров от позиция
на натрупания и състезателен и треньорски опит.
Тук е мястото да благодаря
както на г-н Хараламбиев,
който пое ангажимент да
подпомага децата, така и
на кмета на Тутракан г-н
Стефанов. Не е лошо и други частни лица, бизнесмени,
които имат възможност да
помогнат за развитието на
тези млади таланти. Вярно,
че в спорта и културата
възвращаемост материална няма, по-скоро трябва
да се мисли за духовното
изграждане на подрастващите.”.
2012 година е. Време и за
танци. Защо не…

Коледен базар
Мариета СПИРОВА
авръх Рождество Христово – 25 декември,
Община Тутракан и Общински център за
извънучилищни дейности организираха за
всички Коледен базар.
В инициативата се включиха Историческият
музей, НЧ „Васил Йорданов-1942” - с. Нова Черна,
НЧ „Светлина-1941” - с. Преславци, НЧ „Възраждане-1940” - с. Старо село, СОУ „Йордан Йовков”
и СОУ „Христо Ботев” - Тутракан, ОУ ”Св. Св.
Кирил и Методий” - с. Нова Черна, ЦДГ „Славянка”,
ЦДГ „Патиланчо” и ОДЗ”Полет” - Тутракан, Фурна
„Методиеви”, ЕТ “Киви – Ч”.
Красиви картички, сурвакници, сувенири и изделия, характерни за коледните и новогодишни
празници, бяха изложени за продан на символични
цени. Всеки дошъл на Коледния базар опита от
вкусните ястия, традиционни за Бъдни вечер и
Коледа - жито, сърми, пита, печен боб, баница,
пълнена тиква със сушени плодове, тиквеник и др.
Събитието уважиха кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов и неговото семейство.
Те избраха от щандовете на базара подаръци за
себе си и за своите близки.

Н

Лазар и Тотка ЛАЗАРОВИ имат тринадесетгодишна състезателна кариера по спортни танци. След
приключване на активната състезателна дейност, те
завършват треньорска школа, основават свой клуб
„Приста” и вече повече от 25 години обучават деца
в гр. Русе. От миналата година те се занимават и с
тутраканските деца.
Дъщеря им наследява любовта към танца. Била е
състезателка, завършва НСА, специалност „Спортни
танци” и сега е треньор в столицата.
Спортните танци са общо 10 на брой. Те се разделят на две групи - 5 латиноамерикански и 5 стандартни танци. Латиноамериканските са - самба,
чача, румба, пасо-добле, джайв, а от стандартните
– английски валс, танго, виенски валс, фокстрот и
куик степ.
„За себе си не мога да определя кой ми е най-любимия, тъй като всеки един от десетте танца си има
своята привлекателност и съм влюбен във всички”
– уточнява своите пристрастия Лазар Лазаров.

Златинка и Кристиян от русенския
клуб за спорти танци "Приста"
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По Коледа стават чудеса!
М

Дуся Донкова получи поздравителна картичка и пакет с
хранителни продукти от Община Тутракан

акар и на възраст, повярвахме, че по Коледа стават чудеса! Колко малко му трябва на човек, за
да бъде щастлив!
Това постигна администрацията на Община Тутракан.
Ние, които по програма получаваме помощ от Общината, като трудно обслужващи се, получихме подаръци
за празниците от новата кметска власт. Отворихме
получените пакети с материална храна. Но повече ме
зарадва духовната храна - картичка с вълнуващ текст,
който ме разплака.
Благодаря на д-р Димитър Стефанов – кмета на Общината и на всички, които организираха изненадата! И
на вас желая много здраве, реализирани намерения и все
така управлявайте - с грижа за хората на Тутракан!
Дуся ДОНКОВА

По повод
коледните и
новогодишни
празници Община Тутракан
осигури и раздаде 140 хранителни пакета
на жителите
на общината,
които ползват
услугите „Домашен помощник” и „Личен асистент”. Тези социални услуги
се предоставят на цялата й територия. 40 от
хранителните пакети са дарени на Дома за стари
хора в града.
Заедно с хранителните продукти нашите съграждани получиха картичка с пожелание за здраве, мир и благодат от кмета на общината д-р
Димитър Стефанов.

Ние сме в нашата къща!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ело Малък Преславец
обикновено се асоциира с Царството
на водните лилии – заради
красивата защитена крайдунавска местност с езерото и лилиите през м. юни.
За хората от Силистренско Малък Преславец е известен и с доскоро съществувалия единствен Дом за
деца лишени от родителска
грижа предлагащ специализирана помощ на деца със
специални образователни
потребности.
Повече от година ситуацията е променена. Не,
езерото с лилиите е все
там, само Домът вече е
закрит. В Малък Преславец,
обаче, заработи Център от
семеен тип за настаняване
на деца от 3 до 10 години,
чийто капацитет от 15 потребители на социалната
услуга е запълнен.
Ще се запитате има ли
разлика с предходната закрита институция, която
по великденските и коледните празници събираше
дарители от близко и далеч
в подкрепа на децата. Има,
разбира се, и тя се крие
в начина на отглеждане и
нов бит на малчуганите
– фактори, категорично
влияещи върху възпитанието и придобиването на
навици у децата. По-голямата част от членовете
на голямата семейна къща
наречена Център от семеен тип за настаняване на
деца са изведени от Дома

С

липсващата преди емоционална връзка и детето има
възможност да се довери
и сподели всичко, което го

„ Развитие на човешките
ресурси” и с големия ентусиазъм на екипа работещ в
него. Проектът приключва

Това е нашата спалня...

за деца лишени от родителска грижа. А самата
семейна къща, всъщност,
се оказва бивш Родилен дом
в селото. Да, да, Родилен
дом… някога през 50-те
години на миналия век, когато в Малък Преславец е
кипял пълнокръвен живот.
Сега в този дом има пак
деца, но малко по-големи.
Те са намерили тук уюта
на малката спалня, на заниманията в домашния хол,
на интереса към помощта
при сервирането в кухнята.
Тоест, те имат бита на

Част от екипа - Вероника Росенова - социален работник,
Петя Маринова - домакиня, Валентина Тодорова - възпитател и Даниела Димитова - ръководител на Центъра

един обикновен дом.
Децата всеки ден пътуват за училище или за детската градина с осигурен
транспорт до съседното
село Зафирово.
Преди Коледа заедно с
Драгомир Иванов, Катя
Тодорова и Ангел Ранчев
посетихме новия Център
от семеен тип. Младите
тутраканци им подариха
тогава много играчки, дрехи и лакомства. В Центъра ни посрещна неговата
ръководителка Даниела
Димитрова с част от еки-

па и няколко дечица, които
поради заболяване бяха пропуснали учебните занятия.
„Сега ще видите точно
каква е разликата между институцията и среда
близка до семейната, казва
Даниела Димитрова показвайки ни новите битови
условия. Вярно, ние не сме
семейство, но се стремим
децата да бъдат близко
до семейната среда и да
получават неща, от които
са били лишени. Учим ги да
знаят своята стая, своите правила, да имат един
нов дневния ритъм, а не
дневен режим. Така те се
чувстват по-семейно, поуютно - както в една къща,
в едно семейство. Казваме
„ние сме в нашата къща”,
не сме Дом, а нашата къща.
За децата се грижат педагози, психолози, социални
работници. Така педагогът
провежда занятия в работилница-ателие, която се
оказва любимо място за
децата. Така за Коледа са
изработени различни сувенири, с които е оформена
изложба-базар във фоайето
на Община Главиница.
С десет деца е работил
логопед по изготвена подходяща програма за логопедични корекции, съобразена
с речевото развитие и
равнището на всяко дете.
В Центъра е въведена
менторска система. Всяко
дете има свой ментор –
човек от екипа, който му
оказва индивидуално внимание. Така се изгражда

И стихчета зная, и песнички също...

вълнува.
Центърът от семеен тип
за наставане на деца в с.
Малък Преславец е създаден с европейски пари – по
проект финансиран от ОП

през м. февруари 2012 г., а
от следващия месец той
ще бъде делегирана държавна дейност на Община
Главиница.

Най-обичам подаръците...
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Спортното министерство награди футболния
треньор Никола Яшков от Главиница

Калина ГРЪНЧАРОВА
навечерието на Новата 2012 година
треньорът от ФК
”Левски – 96” (Главиница)
Никола Яшков бе отличен
от Министерството на
физическото възпитание
и спорта със специален

В

плакет за най-голям принос в популяризирането
на спорта сред децата
и младежта в общината.
Наградата бе връчена по
време на последното за изминалата година заседание
на местния парламент от
кмета на община Главиница
Хюсеин Хамди, по чието

Никола ЯШКОВ

предложение е отличен.
От осем години Никола
Яшков е треньор към ФК
„Левски-96”. Дългогодишният му труд е възнаграден
и с успехите на неговите
възпитаници – децата и
юношите. През 2008 г. на
Републиканско първенство
по футбол на малки врати
от Държавните игри от
малките селища в гр. Ихтиман, отборът на Главиница
е бронзов медалист.
През първенствата на
2009/2010 г. и 2010/2011 г.
юношите (младша възраст)
са областни първенци. През
същите години и юношите
(старша възраст) са първенци в „Зона Русе”.
Понастоящем Яшков работи в школата със 75 деца
и юноши, а учебно-тренировъчният процес се провежда на градския стадион в
гр. Главиница.
Това не е първата награда за треньора - на 24 Кметът Хюсеин Хамди връчи наградата на спортното
май 2008 г. той е отличен министерство на треньора Никола Яшков
от Община Главиница за г. е удостоен с приз „Най- сокото отличие, Никола
най-добър треньор, а в добър треньор” в област Яшков благодари на кмета
Областното първенство Силистра.
Хамди и всички, които са
по футбол през 2010/2011
При получаването на ви- го подкрепили при номина-

цията, на децата, които
тренират при него и родителите им за доверието и
признанието.

Нова година – нова акция за лов на безотговорни шофьори
П

олицията тръгна на
лов на шофьори без
„Гражданска отговорност". Едва 75 на сто
от автомобилите, които
се движат по пътищата
на страната ни, имат
задължителната полица, а ако превозно
средство от останалите 25 на сто причини щети на пътя, те
се покриват от Гаранционния фонд - т.е.
от парите на изрядните. Застрахователният бранш очаквано
подкрепи акцията, но
поиска тя да бъде непрекъсната, а не кампанийна. Ще има ли
ефект от тази мярка?
Полицията засили
проверките за „Гражданска отговорност" в
началото на годината,
когато има най-много
неподновени полици.
Все още много застраховки изтичат в последните един - два месеца
на предходната година и в
началото на януари част
от водачите не са ги подновили.
„През януари настъпва
зимният сезон, когато
много водачи на пътни
превозни средства не са
запознати с Кодекса на
застраховането, където
е записано, че всяко превозно средство, което е

регистрирано, трябва да
притежава „Гражданска
отговорност", ако то не е
спряно от движение", обясни комисар Антон Антонов,
шеф на „Пътна полиция”.

ската отговорност" може
да е над тези суми, но не
си струва рискът. Още
повече, че законодателят
е предвидил и сериозна
административна мярка,

нанесе щети на пътя, те
ще бъдат платени от изрядните водачи. Щетите,
нанесени от автомобил без
гражданска отговорност,
се плащат от гаранционния фонд. Затова там
отиват по 8,50 лева от
всяка полица.

Плавен ръст на цените
на „Гражданската
отговорност"

Без „Гражданска отговорност", със солена глоба

която включва и отнемане на свидетелството за
правоуправление", допълни
комисар Антонов.

По закон глобата за водач - физическо лице, който
Отговорните водачи
шофира автомобил без заплащат
щетите на безотдължителната застраховговорните
ка, е между 400 и 600 лева.
Имуществената санкция за
Застрахователите са
юридическо лице е между категорични, че ако един
2000 и 5000 лева. „Вярно е, водач не си поднови заче в някои случаи „Граждан- дължителната полица и

ПОКАНА

На основание разпоредбата на чл.8,
ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС
гр. Главиница за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество, Кметът на община Главиница кани жителите на общината на
12.01.2012 г. (четвъртък) от 16.00 ч. в
заседателната зала на Общински съвет
за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

Цените на застраховката плавно ще се
покачват през следващите няколко години
- нарастването ще е
с около 10 на сто, което не е достатъчно
за застрахователите,
но иначе ще изгубят
клиенти.
В следващите години
единственият начин да
намалим цената на полицата си, ще бъде да
караме по-внимателно и
без нарушения. Разбира
се, това предимство
ще бъде достъпно, едва
когато законодателството
позволи въвеждането на
бонус-малус системата.
И все пак - не само парите трябва да ни стимулират да караме внимателно
и отговорно, защото, ако
от гледна точка на застраховането „човешкият
живот поскъпва", то всички
знаем, че той е безценен.

ПОКАНА

На основание разпоредбата на чл.8, ал.10
от Закона за общинската собственост, чл.4,
ал.3 от Наредба №3 на ОбС гр. Главиница
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът
на община Главиница кани жителите на
общината на 13.01.2012 г. (петък) от 16.00 ч.
в заседателната зала на Общински съвет за
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост пред 2012 г.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866 / 60621
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Факс: 0866 / 60636
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВА

От Община Тутракан
№РД-24/03.01.2012 г.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на
инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
/ДВ, бр. 25/2003 г./,

УВЕДОМЯВАМЕ:
Всички заинтересовани физически и юридически лица,
че имаме следното инвестиционно предложение: Обновяване на
административна сграда на Община Тутракан.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство,
жилищно, пътно и др.: Целта на инвестиционното предложение е
чрез необходимите съпътстващи СРР да се приведе сградата на
администрацията на Община Тутракан в съответствие с мерките за
енергийна ефективност.
2. Резюме на предложението:
Проектното предложение включва внедряване на мерки за
енергийна ефективност – подмяна на дървена дограма, монтаж на
външна изолация; ремонт на ел.инсталация; ремонт на отоплителна
инсталация.
3. Инвестиционното предложение не е свързано с други съществуващи и одобрени с
устройствен или друг план дейности
4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение: ул.”Трансмариска” №31,гр.Тутракан, Област Силистра.
5. Срок за реализация и етапи за изпълнение на инвестиционното
предложение:
Инвестиционното предложение е на етап проектно предложение за
финансиране от Проект Красива България 2012 Мярка 01 „Подобряване на градската среда”. Предвиждан срок за реализация - 2012г.
6. При реализация на инвестиционното предложение:
• Няма да се засягат елементи на Националната екологична мрежа.
• Не се очаква наличие на трансгранично въздействие.
• Не се налага изграждане на нова инфраструктура /пътища,
електроснабдяване, ВиК и др./ или промяна на съществуваща такава.
• Очаква се генериране на строителни отпадъци.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да
го направят писмено в Община Тутракан на адрес гр. Тутракан, п.к.
7600, ул.“Трансмариска” № 31 или в РИОСВ – Русе на адрес гр. Русе,
пощенски код 7000, бул. “Придунавски” № 20.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Д. СТЕФАНОВ/

Бабо, дай огънче…

В

ВРЕМЕТО

петък в Северозападна България и високите полета дъждът бързо ще премине в сняг. Валежите
ще продължат и на югоизток, като в събота в
повечето райони ще са от сняг, само в югоизточните
и крайните източни - от дъжд. На места се очакват
и значителни количества. С умерен, в Дунавската
равнина и Източна България и силен вятър от северозапад ще прониква студен въздух.
В неделя валежите ще спират, най-късно в източните и южните райони, където все още ще превалява,
като навсякъде дъждът ще премине в сняг преди да
спре.
През първата половина от следващата седмица
времето ще е студено, предимно облачно, без съществени валежи. Минимални температури между минус 4
и минус 9°, максимални между минус 3 и 2°.

(къс разказ)
- Весела Коледа, бабо,
дай… за малко огънче!
Поостарялата дама погледна детето с допрени една в
друга длани пред гърдичките
си.
- Оооо… нямам време да
играя на… бабо, дай огънче…
- Но аз не искам да играя… искам да се стопля…
– и провря треперещата си
премръзнала ръчичка през
полуотворения прозорец на
„Мерцедес”-а.
Богатата дама бръкна в чантата си, сложи една дребна
монета в ръката на просячето
и потегли с бясна скорост,
подразнена, че детето я нарече баба, а и зелената лампа
на светофара отдавна беше
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светнала. Преди да успее напълно да издърпа ръчичката
си, ръбът на вратата го удари
и то изтърва монетата… вътре в колата…
Николинка ВЪЛКОВА

Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА
www.weather.bg

Какво не трябва да правите
в началото на 2012 година

П

рез първите няколко дни от новата година всеки си
мисли какво ново трябва да направи, но има някои
неща, които не се препоръчват, обясниха психолози.
Първо, опитайте се да стоите далеч от социалните
мрежи.
Междувременно много жени мечтаят да въведат ред в
гардероба си, но първите няколко дни от новата година
не са подходящото време да го направите, освен ако не
искате в пристъп на паника да изхвърлите всичките си
дрехи. Освен това не започвайте диета, а се насладете
добре на обилната храна, която засипва трапезата около
празниците. Достатъчно е да знаете кога да спрете,
за да не преяждате.
Не давайте празни обещания, ако не сте сигурни, че
ще ги изпълните. Не правете планове, отнасящи се до
далечното бъдеще, а подхождайте постепенно, за да
реализирате всичките си желания.

Абонамент'2012
"Тутракански глас" -Вашият вестник!
Годишен абонамент - 25,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на вестника на ул.”Трансмариска” 6, ет.3 - в сградата на Банка ДСК и
в пощенските станции в страната.

Продава се
търговски обект в центъра на
с. Нова Черна с площ 45 кв.м
Цена: 20 000 лв.

За допълнителна информация:
0888 835 651

ПРОДАВАМ
Къща с двор

За справки: 0889 230 665

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

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 обяв
 а до 10 думи

Сканди

Място за
вашата
обява
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Истината за ДПС-Силистра: фалшифициране на избори, купуване на политици, истории и случки, крити
досега - в книгата на Сунай Ремзи „Казиното ДПС”.
Цена: 12,99 лв.
Заявки за получаване на книгата можете да
направите на тел. 0898 628 376 и 0887 057 747
ФК „Белица” се представи отлично в есенния дял от
Пролетният полусезон ще започне през м. март, а дофутболното първенство на Североизточна „В” група. тогава - време за тренировки и нови класни попълнения.
Четвъртото място във временното класиране им дава
„Ще атакуваме първото място!” – категоричен е меамбицията да се готвят упорито за следващи победи. ниджърът на отбора Димо Денчев.
“ТГ”

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

ТГ

справочник
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:

11 януари – Веселка ИВАНОВА, 11 б клас, СОУ „Йордан
7 януари – Стефко БАЛКАНДЖИЕВ, пом.-лесничей,
Йовков”
ДГС-Тутракан
11 януари – Гергана ВОЙНОВА, Община Тутракан
10 януари – Иван ИВАНОВ, горски стражар, ДГС-Тут11 януари – Никола ДРАГАНЧЕВ, гр. Тутракан
ракан
12 януари – Ергюн ИДРИЗ, Община Главиница
10 януари – Пеню ПЕНЕВ, Община Главиница
7 януари - Ивановден - Иван, Иванка, Ива, Иво, Ивайло,
11 януари – Светослава ЙОСИФОВА, гл.счетоводител,
Ивайла, Калоян, Жан, Ивелина, Ивелин, Иванела, Ивета
ДГС-Тутракан

СМЯХ
Мечтата на нашата държава - абсолютно здрав, богат
Служител влиза в кабинета на началника си и твърдо
гражданин, винаги плащащ данъците си и да умре в деня на заявява:
пенсиониране.
- Шефе, много бих желал да ми повишиш заплатата, защото
други три големи фирми се интересуват от мен.
Две приятелки:
- И кои са пък тези три големи фирми?
- Защо си толкова мрачна тази сутрин?
- Топлофикация, НЕК и БТК..
- Кофти сън имах...
- Разкажи!
Зайо Байо влиза в кръчмата на Баба Меца и удря с всичка
- Ми...
сила по бара:
- Разкажи!
- Бааам! Бабо Мецо, дай една бира!
- Ами, сънувах, че у нас идват Брус Уилис и Брад Пит и
- Ето, ама, колко пъти съм ти казвала да не удряш по бара?
започват да се бият с моя мъж за мен.
На следващия ден пак:
- Но това си е мечта направо!
- Бааам! Бабо Мецо, дай една бира!
- Да, но моят ги наби, гадината!
- Ако пак удариш така, ще ти закова лапите с пирони за бара!
На следващия ден Зайо влиза и пита съвсем тихо:
Един човек си върви и един негов приятел го вижда и го
- Бабо Мецо, пирони да имате случайно?
пита:
- Не, Зайо, нямаме.
- Накъде така, приятел?
- Бааам! Дай тогава една бира!
- На рождения ден на тъщата.
- Е, какво ще й подариш?
На поредно съдебно заседание съдията пита обвиняемия:
- Обици.
- Защо до този момент не си намерихте адвокат?
- А тая пушка, що я носиш?
- Ваша чест, всички адвокати, с които се уговарях, незабавно
- Да й пробия ушите!
се отказваха да ме защитават, щом разбираха, че действително не съм откраднал тези два милиона долара.
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Честит рожден ден
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