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Цена 0.50 лв.

Бъдещето на болницата зависи от
доброто управление на дълговата криза

Такса „Смет” отново на
дневен ред
Калина ГРЪНЧАРОВА
акъв е опитът на
съседни общини при
формирането на годишната План-сметка за
сметосъбиране и сметоизвозване проучва през
седмицата Временната комисия към Общински съветТутракан, формирана на
последната негова сесия.
Като ход от подготовката
за предстоящо януарско
заседание, на което отново
ще бъде разгледано предложението за определяне
размера на такса „Битови
отпадъци” и разходната
част на извършваната
услуга, нейните членове
посетиха Силистра.
на стр. 3
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16 900 лв. целева субсидия
получи общинската болница
с решение на местните
парламентаристи
„Стратегически, бъдещето на общинската болница
в Тутракан е свързано с
оперативното подобряване
на дълговата криза в лечебното заведение” - това
заяви пред общинските
съветници и.д. управител
на МБАЛ-Тутракан д-р Любомир Бойчев, по време на
извънредна сесия на местния парламент посветена
на съдбата на болницата.
Според д-р Бойчев, който
е дългогодишен управител
на болничното заведение в
периода 1996-2004 година,
през който са реализирани
два проекта от Световната банка, основен проблем
на болницата е финансовото й управление. През 2004
г. болницата е предадена с
0.00 лв. неразплатени разходи и 12 хил. лв. в банковата
сметка, уточни още той.
1 900 000 лв. е размерът
на дълга на болницата към
днешна дата, като само за

една година от 2010 до 2011
този дълг е нараснал с над
500 хиляди лева, по време
на предишното управление
на болницата. Това по груби изчисления е 49 хил. лв.
акумулиран дълг месечно в
рамките на една година.
Управлението на дълга на
болницата през идващите
няколко месеца, д-р Бойчев
определи като най-деликатния момент в управлението
й, тъй като най-големите
задължения са към доставчици на консумативи
и медикаменти. Само задълженията към двама от
по-големите доставчици
възлизат на над милион
и сто хиляди уточни, д-р
Бойчев.
С голяма част от доставчиците вече са водени
разговори и предстои да
бъдат подписани погасителни планове, потвърди
пред съветниците и кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов. Водени са и
разговори за анулиране на
лихвите по задълженията.
на стр. 3

Дунавски Винарски
Дестинации
Професия
Сомелиер и
Винен туризъм –
една нова
възможност
в пазарната
ниша
на стр. 5
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Уреден е превозът Почистени са
на учениците от селата сметищата в общината

ървата информационна среща по проекта
„ИКТ-движеща сила за
промяна в образованието”
№ 2(3i)-3.2-3, MIS-ETC CODE
221 бе организирана в град
В.Търново. Домакин на събитието беше най-голямото
училище в областта СОУ
Емилиян Станев. Българорумънският образователен
проект привлече много
сериозен интерес сред
преподаватели, образователни експерти, родители
и ученици. В приветствието си пред форума зам.
Областният управител
на В.Търново г-жа Лиляна
Попова открои сериозното
значение, което се поставя
върху развитието и усъвършенстването на образованието в областта. Новите
технологии и инициативи
като българо-румънския
проект са реален стимул
за образованието и стъпка към създаване на ново
самочувствие – подчерта
зам. Областният управител. Десислава Дончева
като ръководител на проекта и Виорел Гица като
представител на румънския
партньор Асоциация Acces
представиха идейната рамка и техническите параметри при съвместната
работа. Участниците в
първата информационна
среща бяха запознати с
традициите и практиката
в шестте училища – по 3
от българска и 3 от румънска страна, където ще
се разгръща проектната
дейност. По темите за нац.
стратегии и регионалните
особености в румънското
и българското образование
аудиторията стана свидетел на истински сравнителен анализ между образователните системи в
двете страни и основните
проблеми пред които те са
изправени. Николай Мическу
от училищния инспекторат

в гр. Кълъраш – партньор
по проекта разказа каква
е законодателната основа
и структура на румънското образование, които са
ориентирани към най-нови
образователни технологии.
За сериозното значение на
българо-румънския образователен проект в малките
населени места говори кметът на община Главиница
Хюсеин Хамди. Ние не сме
егоисти и не се опитваме
да задържаме младите хора
насила – каза г-н Хамди.
За нас е важно с добро
образование младежите
ни да си осигурят шанс за
развитие и стабилно бъдеще. Кметът на община
Главиница акцентира върху
значението на проекта и
заради ролята му в райони
със смесено етническо население както е в община
Главиница. Изразено бе
очакване, че за година и
половина, времето на реализация на проекта ще се
натрупа достатъчно практика и аргументи за още
по-разширено използване на
дигиталните технологии в
образованието на България
и Румъния. Председателят
на родителското настоятелство в СОУ Емилиян
Станев Тихомир Стефанов
даде за пример степенна
на развитие на образователната система на Корея,
където е предвидено през
2015 г. Всички учебни помагала и цялото преподаване
в училищата да се реализира с дигитални технологии.
Директорката на СОУ Емилиян Станев д-р Катерина
Данаилова изрази надежда
в успешното реализиране
на проекта и подчерта обществената стойност на
целите, които си поставя
Българо-Румънската инициатива.
Георги КОРИТАРОВ
PR проект

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

Съобщение
Община Тутракан съобщава, че в отдел „Местни
приходи” могат да се заплащат стари данъчни задължения, а новите данъци за 2012 г. ще се внасят
от първи март.
До 31 януари лицата, развиващи патентна дейност,
следва да подадат патентна декларация в отдел
„Местни приходи”.
Също до края на месец януари лицата, които развиват хотелиерска дейност на територията на Община
Тутракан следва да подадат декларация за облагане
с туристически данък за 2011 г.

Мариета СПИРОВА
довлетворено е искането на учениците
от СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан, които
пътуват от селата, да се
осигури училищен автобус,
който след приключване на
учебните часове да откарва децата до населените
места, в които живеят.
Пътуващите ученици бяха
подали подписки с това искане до ръководството на
училището, а техни представители се срещнаха с
кмета д-р Димитър Сте-

фанов да изложат своите
желания.
Общината, която е
длъжна да формира такава
транспортна схема, е изпълнила задължението си и
от 9 януари 2012 г. е пуснат ученически автобус, с
който пътуват учениците
до 16 години. Той потегля
от града в 14.30 часа и
преминава през селата
Шуменци, Варненци, Белица, Бреница, Преславци и
Царев дол.
Учениците, които посещават занималня се прибират с автобуса в 17 часа.

Удължено е с месец
привеждането на площадките
за цветни метали
в съответствие със закона

Рени ПЕТРОВА
оследното изменение
на Зак она за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 99, 2011 г.)
удължава с месец срока за
привеждане в съответствие
на площадките за търговия с
отпадъци от черни и цветни
метали (ОЧЦМ), пунктовете за
разкомплектоване на излезли
от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС), за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
(ИУЕЕЕО) и за негодни за употреба батерии и акумулатори
(НУБА). Така крайният срок е
14 февруари 2012 година.
Собствениците на лицензирани площадки за ОЧЦМ
трябва да представят пред
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
документ от съответната община, който удостоверява, че
площадката е раположена на:
територия, определена за производствени и складови дейности с Общ устройствен план
по Закона за устройство на
територията (ЗУТ); територия,
определена за производствени
и складови дейности с План за
регулация и режим на застрояване (вид подробен устройствен план (ПУП); територия
в производствено-складови
зони, определена от Наредба
№ 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство, респективно определени
с териториалноустройствени и
общи градоустройствени пла-
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нове; пристанища за обществен транспорт с национално и
регионално значение; и обекти
на железопътната инфраструктура със стопанско значение.
На територията на РИОСВРусе към настоящия момент
такова задължение имат 64
фирми, с лиценцирани 238
площадки, от които: в област
Русе – 37 фирми със 141
площадки; област Разград
-13 фирми с регистрирани 53
площадки и област Силистра
- 14 фирми и 44 площадки за
търговия с ОЧЦМ.
Същият документ (удостоверение) трябва да представят
в РИОСВ-Русе собствениците
на пунктове за разкомплектоване на ИУМПС, ИУЕЕЕО и
НУБА до 14 февруари 2012.
След изтичане на законоустановения срок, РИОСВРусе ще извърши проверки за
изпълнение разпоредбите на
ЗУО. Пунктовете и площадките, които не се приведени в
съответствие и не отговарят на
изискванията ще преустановят
дейността си.
Актуализирани Инструкции
по прилагане изискванията на
§ 18 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР)
към Закона за изменение и
допълнение на Закона за управление на отпадъците могат да
бъдат намерени на интернет
страницата на РИОСВ-Русе
на адрес: http://riosv-ruse.org/
faktori-na-okolnata-sreda/41otpadatzi.html.

О

бщина Тутракан приключи дейностите по почистване на сметищата в селата Преславци, Търновци,
Цар Самуил, Нова Черна, Старо село, Варненци,
Шуменци, Белица, Бреница.
Поради безразборното изхвърляне на отпадъци извън
рамките на сметищата се наложи Общината да използва
услугите на фирма „ВАП”, която извършва сметосъбирането в Тутраканска община, за избутването на боклука
и почистването на терените около селските сметища.
Контролът върху изхвърлянето на отпадъци е възложен
“ТГ”
на кметовете на селата.

Ремонтират
тротоари в
Тутракан

Р

емонт на тротоарите по ул.”Радецки” се извършва
със средства от Община Тутракн. Дейностите
по почистването на площите, подготовката им и
настилането със стара асфалтова смес са стартирали
преди месец и в тях участват хора, заети по програма
„Развитие”.
След полагане на сместа, тротоарите предстои да
се валират и да придобият годен за ползване от гражданите вид.
“ТГ”

Работници от временната заетост почистиха село Зебил
Джафер МЕХМЕД
бщо девет души са назначени на работа по Програмата за временна заетост (аварийна група)
и Оперативна програма за развитие на човешките ресурси в главинишкото село Зебил. Хората от
селото са категорично, че всички много съвестно си
вършат работата.
Времето позволи паркът да бъде изчистен – изсъхналите дървета бяха отсечени, а на тяхно място бяха
засадени нови. Улиците и селското гробище също бяха
почистени.
Кметът на Зебил Недим Чауш всяка сутрин дава задачите за деня и следи за изпълнението им. (на снимката)
Хората от аварийната група са назначени за срок
от три месеца, а тези по Оперативната програма – за
една година на минимална работна заплата.

О
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Бъдещето на болницата зависи от
доброто управление на дълговата криза
от стр. 1
Статистиката сочи, че
МБАЛ обслужва две общини – Тутракан и Главиница,
или около 40 хил. души. 160
човека е общия щат, от
които 40 са лекари и 64
са медицински сестри. Със
17 човека е намален броят
на лекари и медицински
персонал. Съществуват 6
отделения.
За 2010 г. през болницата
са преминали 3718 болни, а
през 2011 г. - 3893, което
е натоварило легловата
база. Над 39% от приходите на цялата болница се
формират от АГ-отделение.
Приходите от Здравната
каса за 2011 г. са в размер
на 1 641 000 лв., които са
изразходвани за трудови
възнаграждения - 1 606
566 лв.
Според д-р Бойчев за
три месеца МБАЛ трябва
да постигне баланс в приходно-разходната си част.
Сегашният управител е
уверен, че болницата има
потенциал и приходите и
могат да се покачат до
20-30%.

Общинските съветници
бяха свикани извънредно
на сесия на 9 януари, за да
вземат решение за отпускане на целева субсидия на
МБАЛ-Тутракан. Единодушно те се съгласиха Общината да предостави 16 900
лв., които ще се разчетат
в Бюджет`2012, с които
болничното заведение ще
започне да погасява своите
просрочени задължения към
„Хигия” ЕАД.
Предисторията на проблема е предколедното
запориране на сметките на
болницата, заради задълженията към горепосочената
фирма. На 22.12.2011 г.
благодарение на водените
преговори между кмета
на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов и представители на „Хигия” е
подписано споразумение,
с което е вдигнат запора по сметките. Двете
страни са се съгласили
чрез месечни вноски да се
погасят задълженията на
болницата, които възлизат
на 654 213,14 лв. С това
Община Тутракан и Общинския съвет застанаха зад

болничната институция и
Общинските съветници
предприеха необходимите Шенол Молла и Нехат Кандействия за разрешаване таров гласно благодариха
на проблемите й.
на кмета д-р Димитър

Стефанов и приветстваха решението на Община
Тутракан да помогне за
спасяването на болницата.

Красимир Петров също заяви своята съпричастност
по проблема. „Наистина е
важно да направим всичко
възможно за болницата, за
да я запазим”, каза той.
Местните парламентаристи гласуваха назначаването на Младен Минчев
за Контрольор в МБАЛ Тутракан за срок от една
година. Кметът д-р Димитър Стефанов определи
тази длъжност като много
важна с оглед предоставянето на Общинския съвет
на адекватна и навременна
информация за реалното
състояние на болницата.
С това мнение се съгласиха д-р Бойчев и Красимир
Петров, според които контрольорът е връзката между Общината, Общинския
съвет и държавата, без
която болничното заведение не може да съществува.
В извънредното заседание на Общински съвет-Тутракан взе участие
зам.-областният управител
Тодора Цонева.
Галя ГЕОРГИЕВА
Мариета СПИРОВА

Такса „Смет” отново на дневен ред
от стр. 1

Заедно с председателя на
ОбС-Тутракан Иван Недев,
те бяха посрещнати от
председателя на тамошния местен парламент д-р
Мария Стойчева, а в работната среща участваха специалисти от общинската
администрация и шефовете
на двете фирми осъществяващи дейността.
Председателят на Времената комисия Красимир
Петров представи ситуацията около проблема с главоломно нарасналите през
последните седем години
разходи по сметосъбирането, които от 100 хиляди са
достигнали вече 700 хиляди
лева. (Б.а. – преди няколко
години в Общинския съвет
бяха постъпили няколко варианта на „План- сметки”
от местната администрация, един от който надхвърляше и 800 хил.лв.)
Ежегодно Общината дофинансира дейността, а
крупни суми се заделят за
закупуване и подмяна на
контейнери.
Всяка година в Плансметката за ремонт и закупуване на контейнери се
вписват големи суми, тази
не прави изключение - 65
677 лв. (65 562 лв. за 2011 г.)
Домакините останаха
шокирани от факта, че
закупените с парите на
тутраканските данъкоплатци контейнери не са
тяхна собственост съгласно клаузите на договора

подписан през 2005 г. между
шуменската фирма „ВАП”
и тогавашния кмет Георги
Георгиев. И логично питаха:
„А като си замине тази фирма и на следващата пак ли
ще й купувате казаните?”.
Тутраканският „опит”
сочи още, че в тази дейност е блокирана всякаква
конкуренция – обществената поръчка е разделена
на три – сметосъбиране в
града, в селата и транспортиране. И трите поръчки
се изпълняват от една и
съща фирма – „ВАП”.
Освен това, се плащат
по 12 лв. за вдигането на

всеки контейнер – 320 броя
в града по график два пъти
в седмицата трябва да се
вдигат/изпразват. А дали
е така? Със сигурност не
е, но парите „по договор”
трябва да се превеждат.
Това плащане „на контейнер” води автоматически
до увеличаване на сумата,
ако се увеличи техният
брой. За справка на еколога
на Община Тутракан, който
е основният „специалист”
по темата: цената на вдигането на 1 бр. контейнер
в Силистра е 3,50 лв. (Б.а.
– Неслучайно се обръщам
към г-н Еколога - и в пре-

дходните Общински съвети
и в сегашния, той е наричан
от местните парламентаристи гласно в залата
„адвокат на фирма „ВАП”)
С недоумение силистренци гледаха и цената за
транспортирането на боклука до Депо Русе, и разликата в размера на такса
„Смет” за фирмите в града
и селата, и дофинансирането на градската чистота
(за метенето на улиците,
към „ВАП” се водят 5 души,
стана ясно на срещата, и
за тях Общината плаща
допълнително извън Плансметката).

По време на работната
среща се размениха мнения
и за разделното събиране
на смет. В Тутракан то
търпи крах, а в Силистра
се правят опити, но не
дотам успешни. „Съзнание,
контрол и санкции” - това
според участниците в разговорите е панацеята за
разделното събиране. Което не означава назначаване
на N-брой „еколози”, какъвто е тутраканският опит,
без нито един съставен
акт – като доказателство
за свършена работа, а не за
трупане на трудов стаж.
В Силистра сметосъбирането се извършва от
две фирми – общинска и
частна. Контейнерите са
собственост на Общината, „ценообразуването”
на разхода е различно от
тутраканската метода и
техният опит ще е полезен
за работата на новата
управленска власт в Тутракан.
В р е менната
комисия –
Красимир
Петров,
д-р Юрий
Василев,
Вергил
Русев и
Шенол
Молла,
посетиха Регионалното
депо за
твърди

битови отпадъци - Силистра, което е изградено с
европейски средства и според директора му Веселин
Георгиев, след мониторинг
на експерти, то е обявено
за най-доброто в Европа.
До провеждането на редовното заседание на 26
януари, когато темата
„такса „Смет” ще стои
отново на дневен ред, членовете на Временната
комисия се посетят още
една община и Депо Русе.
След обобщаване на полезните нови знания от чуждия
опит, след като на масата
се сложат всички сключени
договори и анексите към
тях и се направи съответния анализ се очаква да
бъде прието и решение.
А на сесията ще бъдат
поканени и представители
на фирма „ВАП”, които за
седем години са се мяркали
2-3 пъти в парламентарната зала на Тутракан.
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поетично поетично поетично
Зимна география

Калинка ПЕТРОВА
гр. Тутракан

Среднощен грях
Дъхът ти ме достига на талази,
свидетел на среднощния ни грях,
аз обещах си да те мразя,
но истински така и не успях.
Обещах си да не ти отдавам
нито тялото си, нито своето сърце,
ала обещанието си сега предавам,
гърчейки се страстно в твоите ръце.
От затвора на очите ти зелени
да ме амнистираш ти не пожела,
но желаеш да кротуваш в мене
тихичко, докато докрай те излежа.
И нощ след нощ греховно сляти,
без дъх, без свян, без страх да бдим,
а телата ни - от страст изляти,
огнено да трепкат в пулс един!

Как ми липсва днес любимата
в белия саван на зимата...
Пуши огънят в камината,
няма истина във виното...
Дълго продължи й странството,
сам-самичък съм в пространството.
Може да е из Испания,
в нечия добра компания,
или пък е на Карибите,
под вода да снима рибите пръска в ярката екзотика
жарка българска еротика...
Любен ДАШЕВ,
Я на бюргерите, швабите
гр. Силистра
дърпа ангелите, слабите,
може би снагата голи я
в пясъците на Монголия
/за чудесната магнолия
някой упорито моли я/,
в юрта кожена из Гоби
секса има го за хоби...
Може да вилней в Аляска
на еленова каляска
/някой Били да я мляска,
щом с уиски се натряска/.
Може да е чак в саваната
от диваци черни хваната...
Да не слагам пръста в раната.
А аз съм тук на равно, като в пустата,
не се заглеждам вече подир фустите,
без сривове, фатални възвишения,
без женски скалпове за украшения,
но ме изпълват дяволски съмнения...
На средна възраст, средно положение,
не бих преглътнал леко поражение.
Няма ли да свърши Зимата да се върне пак Любимата?!

Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Един живот
Уморих се да бързам за никъде,
огледах се и занемях –
той, животът замина си, Боже,
а аз на същото място си бях.
Бързаш любови да срещаш,
бързаш към свят непознат,
бързаш и няма завръщане –
бързах и остарях.
Целувай ме старост помъдряла
целувай ме като на уж,
но ми дай сила такава
да преживея и другата нощ.
Тревоги, мисли и спомени,
сънища, реалност, мечта…
Не бързам аз вече за никъде,
погали ме тъй, на шега.

В СОУ „Христо Ботев”:

М

Награди от есперантски конкурс

еждународният
есперантски конкурс на тема "Какво са дали българите на
света" или на есперанто
"Kion donis la mondo" бе
отчетен в средата на
м. декември в Регионалната библиотека „Проф.
Боян Пенев”. Той е организиран и проведен от
Есперантско дружество
"Д-р Л. Заменхоф”, Есперантски дом на културата "Д-р Иван Кирчев" и
РБ "Проф. Боян Пенев” –
Разград, а наградите са
осигурени от Областна
администрация и Дом за
възрастни с деменция.
Предизвикателството
на темата кара над
200 души, от които 30
възрастни да участват
в конкурса в разделите реферати, есета, рисунки и приложни дейности.
Журито бе оглавявано от Радка Стоянова,
председател на есперантското дружество.
Трима ученика от СОУ
"Христо Ботев", гр. Тутракан се включиха в конкурса с един реферат и
две есета и завоюваха
призовите места.
Рефератът на единадесетокласничката
Димитрина Мирославова
е оценен най-високо и тя
завоюва първото място.
В раздел „Есе” на второ място е класиран
Мирослав Николов от 11
клас, а на трето – Симона Пенева от 9 клас. Ръ-

Мирослав НИКОЛОВ

Димитрина Мирославова получава наградата за първото
място в конкурса

ководител на учениците
е Маргарита Димитрова,
старши учител по история и цивилизация.
През коледната ва-

канция грамотите на
учениците пристигнаха
в училището, а на 9
януари, първия учебен
ден, директорът Диана

Станкова тържествено
ги връчи.
От училището като
награда тя им подари и
по една книга.

Деветокласничката Симона ПЕНЕВА
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Дунавски Винарски Дестинации

Професия Сомелиер и Винен туризъм –
една нова възможност в пазарната ниша
Калина ГРЪНЧАРОВА

П

роектът “Дунавски
Винарски Дестинации” на сдружение
„Евроинтегра” е финансиран по Програмата за
Трансгранично Сътрудничество Румъния-България
2007-2013 и се осъществява в пет български области – Велико Търново,
Русе, Плевен, Добрич и
Силистра и пет румънски
области - Олт, Телеорман, Гюргево, Калъраш и
Констанца.
Той включва провеждането на безплатни
сомелиерски обучения във
всяка една от областите
от трансграничния реги-

Досега в България са
проведени две обучения
в Русе и Велико Търново,
а от 9 до 12 януари комплекс „Куин” в Айдемир
домакинства третото, в
което участваха заинтересовани винопроизводители, ресторантьори, хотелиери, представители
на неправителствения
сектор свързан с развитието на туризма.
Ръководителят на проекта Десислава Дончева
откривайки обучението,
запозна присъстващите с основните цели и
дейности, които се осъществяват по него.
Повишаване качест-

ефект върху развитието
на винения туризъм е
една от целите. Имайки
обучени сомелиери, хотелите и ресторантите
ще имат възможността
да привлекат 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 край Силистра
бе предоставена възможност за осъществяване
на контакти с колеги от
бранша и бизнес парт-

Ръководителят на проекта Десислава Дончева открива обучението

взаимоотношения и обмяна на опит.
По проекта се предвижда да бъдат разработени
интерактивни винени
карти и триезичен туристически пътеводител
за десетте региона.
Проектът ще бъде финализиран с Фестивал на

Младен Михайлов от
тутраканската „Младенова изба”, ресторантьорът Нело Дълбоков,
собственик на хан „Дълбока”, винарската изба
„Опрев” от с. Добротица, винарската изба от
с. Кайнарджа бяха сред
активните участници в

на листа, съставена по
ценови и вкусов принцип
– уточни сомелиерът
Георги Михов. За да си
добър сомелиер са необходими две важни неща
- обучение и практика.”
За професията сомелиер, за технологиите за
производство на бели,

Младен Михайлов, Стефан Михайлов и Нело Дълбоков

он с участието на хотелиери, ресторантьори и вото на предлаганите ньори, което е предпосуслуги, което има пряк тавка за успешни бъдещи
винопроизводители.

Енологът от "Младенова изба" Стефан Михайлов и шефът на румънските сомелиери
Серджо Неделя

Момент от обучението

виното в Русе от 14 до
16 юни.
Изтъкнати български и
румънски сомелиери бяха
обучители през четирите дни - 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.
Стефан Михайлов и

обучението.
По време на трите винени вечери младият енолог Стефан Михайлов от
„Младенова изба” и неговите колеги представиха
своите производи – бели
и червени вина, които
получиха адмирациите на
участниците и специалистите.
Какво е сомелиерът?
„Той е водач за клиента
в царството на вината,
който прави т. нар. вине-

розови и червени сухи
вина, за винените региони от т.нар Стар Свят
и Нов свят, за основните
лозаро-винарски региони
в Румъния и България и
сортовете грозде в тях
– четете в следващите
броеве на в. „Тутракански глас”. На неговите
страници, разбира се,
ще гостува и Стефан
Михайлов от „Младенова
изба”.
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Народното събрание осъди насилствената
асимилация на българските мюсюлмани

декларация депутатите призовават българското правосъдие
и главния прокурор да направят всичко необходимо
да бъде приключено делото
срещу виновниците
Парламентът прие декларация, осъждаща насилствената асимилация на
българските мюсюлмани.
Проектът бе внесен от
Иван Костов и група народни представители и бе
приет със 112 гласа "за",
нула "против" и трима "въздържали се" - и тримата са
депутати от "Коалиция за
България".
От името на ДПС Лютви
Местан заяви подкрепа за
декларацията. Той определи
допускането за обсъждане
на декларацията от страна
на ГЕРБ като оптимистичен знак.
В документа е посочено,
че депутатите осъждат
категорично асимилационната политика на тоталитарния комунистически
режим спрямо мюсюлманското малцинство в България,
включително и т. нар. Възродителен процес.
Според документа прогонването на над 360 хил.

български граждани от
турски произход през 1989
г. е форма на етническо
прочистване извършено от
тоталитарния режим.
Депутатите призовават
българското правосъдие и
главния прокурор да направят всичко необходимо да
бъде приключено делото
срещу виновниците за т.
нар. Възродителен процес.
Опитът той да се покрие
с давност прехвърля вината
от конкретните виновници
върху целия български народ,
е записано в документа.
В преамбюла на декларацията е посочено, че
народните представители
изразяват огромното си
съжаление за това, че в
продължение на 20 години
българската правосъдна
система не е съумяла да накаже виновниците за опита
за насилствена асимилация
на българските мюсюлмани.
Депутатът от ДПС Тунчер Кърджалиев заяви от
парламентарната трибуна,
че ако се задава въпросът защо точно сега се
предлага тази декларация,
"при определена дистанция
от времето, емоциите са
преодолени или поне - ба-

В Химическия факултет на
СУ „Св. Климент Охридски” ще
се обучават и фармацевти

П

равителството предлага на Народното събрание
да одобри промяна в структурата на Софийския
университет „Св. Климент Охридски”. Промяната
се прави по предложение на Академичния съвет на висшето училище и предвижда преобразуване на Химическия
факултет във Факултет по химия и фармация.
Определеният от Националната агенция за оценяване и
акредитация капацитет на специалността „Фармация” е
440 студенти. За организиране на обучението по новата
специалност ще се ползва наличната материална база
на Химическия факултет, както и тази на Медицинския,
Физическия и Биологическия факултети, УБ „Лозенец”,
както и на други звена в структурата на университета.
С преобразуването на факултета ще се създаде възможност за по-пълно задоволяване на нарастващите
нужди от магистър-фармацевти и ще се постигне поголяма конкуренция между висшите училища, подготвящи
студенти по тази регулирана професия.

Няма да има отлагане на срока за
свързване на бензиностанциите

Д
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о 31 март още 200 000 търговци правят връзка на
фискалните си устройства с НАП
Отлагане на крайния срок за свързване на бензиностанциите с компютърните системи на НАП няма да има. Това
бе потвърдено на днешната среща на експерти от приходната
агенция, Българският институт по метрология, браншови
организации, сервизни фирми, производители на фискални
системи. Присъстваха и представители на учреденото наскоро
сдружение на малките и средни бензиностанции в страната.
Към момента на пазара има 11 нивомерни системи, сред
които търговците на горива могат да избират, стана ясно на
срещата. До 15 януари предстои да бъдат внесени за одобрение в института по метрология още фискални системи.
Според експертите на НАП срокът до края на март е постижим и продължаването му няма изобщо да се обсъжда.
Междувременно стана ясно, че до момента в цялата страна
има близо 90000 фискални устройства, които вече са свързани
със сървърите на НАП. Още поне 210 000 трябва да направят
същото до края на март тази година, за да избегнат глоба до 10
000 лв. и запечатване на търговския обект.По предварителни
разчети на НАП, ако досегашните темпове на изграждане на
връзката се запазят, със затваряне са заплашени около 50
000 търговци.
Над 80 % от работещите в момента касови апарати могат да
бъдат модифицирани, като не се налага купуването на ново
фискално устройство, съобщават още от НАП. Електронен
справочник в сайта на НАП позволява проверка дали един
касов апарат може да бъде доработен.

лансирани".
Друго предимство е, че
преходът на българската
държава е изживял този
детски период, демокрацията е укрепнала, и условията
за адекватна оценка на
тези събития са налице,
отбеляза Кърджалиев.
Той определи приемането
на тази декларация като
един исторически акт на
Народното събрание, приключващ един лош период.
Иван Костов подчерта
при депутатите, че осъждането на асимилационната
политика може да стане
по един начин - "решител-

но разграничаване, посочване на виновните, и по
този начин - завършване на
един исторически процес по
благоприятен за нацията
начин".
"Това, което проведе режимът на Живков, беше
опит за асимилация, съпроводен с депортиране или
принудително принуждаване
да бъдат изселени хора с
български произход. По този
начин те бяха лишени от основните си човешки права",
каза Костов.
"Това е въпрос на българското общество, на българската държава, на нас

- като наследници на тази
държава, който ние трябва
да приключим по този начин. Освен това, трябва да
наречем с истинската международна дефиниция това,
което е направено - това е
опит, донякъде половинчато
неуспешен, за етническо
пречистване", категоричен
бе Иван Костов.
"Нашата справка показа,
че практически делото
срещу виновниците не е
спряно,
тече и в момента и се
води от Военна прокуратура, но има поставено
неизпълнимо условие от
съда. Трябва да призовем
главния прокурор и съда да
направят необходимото, за
да се завърши делото.
Прокуратурата да изгради обвиненията си на базата на съществуващите
свидетелства и след това
дело да бъде завършено.
По наша информация към
момента обвиняем по делото остава само Георги
Атанасов и по този начин
процесът виси в едно обвинение, а ние говорим за
виновници", допълни Иван
Костов.
Делото срещу членове на

някогашното Политбюро
на ЦК на БКП за насилствената асимилация на
българските турци, което
започна преди 20 години,
беше съзнателно и целенасочено провалено.
Българският съд тогава открито се подигра,
защото поиска хилядите
жертви да свидетелстват
лично. Последните промени
в Наказателния кодекс (НК)
предвиждат, че не е нужно
всички пострадали да се
явят да дават показания в
съда, а само част от тях.
Българската прокуратура
не пожела да заведе дело
срещу очевидните виновници от върхушката на БКП
за депортацията на повече
от 300 000 български граждани, макар документи за
престъплението да има в
архивите.
През декември 2010 г. Народното събрание не успя
да приеме предложението
на Синята коалиция в програмата на парламента да
бъде включен проект за декларация, с която се осъжда
насилствената асимилация
на българските мюсюлмани.
Против бяха депутатите
от ГЕРБ и "Атака".

За състоянието на престъпността и
обществения ред в Силистренско за 2011 г.
КРИМИНАЛНА
ПРЕСТЪПНОСТ
Към 31.12.2011 г. броят
на заявителския материал
спрямо същия период на
2010 г. е намалял от 1530
на 1484. Регистрираните
престъпления са 1094.
Общият процент на разкриваемост е 64,13%. Разкрити са и 135 престъпления от предходни периоди,
които не са отразени в
общия процент разкриваемост.
Месечната интензивност
на престъпността през
периода за населението
в Силистренска област е
70,00 (1094 престъпления
на 130 898 души население).
През периода са регистрирани 44 престъпления срещу личността – 2
убийства (разкрити), 23
телесни повреди, 2 блудства и др.
Регистрираните престъпления срещу собствеността са 587, от които 499
кражби, 10 грабежа и др.
По видове регистрираните кражби са: 9 джебчийски;
103 взломни; 109 домови;
66 от магазини; 109 на
селскостопанска продукция
и животни; 10 на части и
вещи от МПС и др.
Общоопасните престъпления, регистрирани през
периода, са 373 - 13 палежа,
313 престъпления по транспорта, 4 посегателства
на МПС, 17 престъпления,
свързани с наркотици и др.

ДОСЪДЕБНО
ПРОИЗВОДСТВО

Към 31.12.2011 г. от общо
1484 заявителски материала, в срок на проверка са
8 предварителни проверки
и 160 досъдебни производства.
Останалите 1312 материала са изпратени по
компетентност в прокуратурата. От тях 267 са
приключени предварителни
проверки, а 1045 – досъдебни производства.
Предварителните проверки са приключени с мнение
за: за образуване срещу
известен извършител - 0;
за образуване срещу неизвестен извършител - 0; за
прекратяване – 201, от които 117 с административна
санкция; други – 32; други
приключени - 34.
С мнение за обвинение са
приключени 372 досъдебни
производства, 85 бързи производства и 17 незабавни
производства; възложени
от прокурор за отделни
процесуални действия – 1;

за прекратяване – 296; за та са били 449, с 14 загинали и 56 ранени.
спиране – 274.
Основните причини за
ИКОНОМИЧЕСКА
регистрираните ПТП са:
несъобразена скорост – 125
ПРЕСТЪПНОСТ
ПТП с 13 загинали и 41 ранеОт общо 242 заявителски ни; употреба на алкохол - 25
материала, регистрирани- ПТП с 8 ранени; отнемане
те икономически престъ- на предимство – 79 ПТП с 1
пления са 141. От тях са загинал и 23 ранени; навлиразкрити 83 и други 62 от зане в насрещното движеминал период. Щетите от ние – 11 ПТП с 4 загинали
регистрираните икономи- и 7 ранени.
Установените нарушения
чески престъпления са 3
от служителите на „Пътен
610 293 лв.
Регистрирани са 15 прес- контрол” са 18 997, състъпления против собстве- тавените актове – 3 599,
ността; против стопан- глобите с фиш – 6 986.
ството – 59; документни
КОНТРОЛ НАД
престъпления – 62, и др.

БЕЗОПАСНОСТ
НА ДВИЖЕНИЕТО
През 2011 г. в Силистренска област са регистрирани 373 ПТП с 21 загинали и
112 ранени граждани. През
2010 г. автопроизшествия-

ОБЩООПАСНИТЕ
СРЕДСТВА

Към 31.12.2011 г. са съставени 41 акта за нарушения по ЗКВВООБ /Закон
за контрол над взривните
вещества, огнестрелните
оръжия и боеприпасите/
и Правилника за неговото
приложение. Иззети са 3 гладкоцевни пушки, 1
нарезна карабина, 1 самоделна
пушка и 194 патрона, притежавани незаконно.
Поради извършени престъпления от общ
характер са отнети разрешенията за носене
на огнестрелно
оръжие на 21
лица, а поради
отпаднала необходимост – на 3.
Оръжието им е
иззето.
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Ново!

Библиотека Тутракан
Информационен център
1. Свободен и безплатен достъп до интернет.
2. Директен достъп до образователни портали.
3. Проверка на сметки – ЕОН, ВИК, М-ТЕЛ,
ГЛОБУЛ, здравно и социално осигуряване - достъпно и безплатно.
4. Копиране и сканиране на документи.
5. Помощ при попълване на документи.
6. Електронен достъп до местни институции,
служби, организации, фирми и др.
7. Достъп до всички социални мрежи за контакти:
(фейсбук, скайп, електронна поща) и др.
8. Достъп до нормативни документи, сайтове
и портали на всички организации в България.

ВРЕМЕТО
В петък ще има разкъсана облачност, предимно
значителна след обяд. Ще духа слаб, в източните
райони до умерен югозападен вятър и температурите ще се повишат още.
В събота ще бъде облачно, на отделни места
ще превали слабо. Вятърът ще се ориентира от
запад-северозапад и ще започне понижение на
температурите.
В неделя ще остане ветровито, понижението
на температурите ще продължи и минималните
ще се между минус 10 и минус 5°, а максималните
между 0 и 5°.
В началото на следващата седмица ще е доста студено, и дневните температури в по-голямата част от страната ще са отрицателни. Ще
има променлива, често значителна облачност, на
отделни места със слаби превалявания от сняг.
Дежурен синоптик: Анастасия КИРИЛОВА
www.weather.bg

За информация на тел: 0884 061 476

“Тепсихора” ЕООД,

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

гр. Тутракан

за безплатна обява

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

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

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

Сканди

Място за
вашата
обява
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На Богоявление Иван Радев за четвърти път
улови кръста Господен
Калина ГРЪНЧАРОВА

Д

вадесетгодишният тутраканец Иван Радев
и тази година се хвърли във водите на река
Дунав, за да изпълни ритуала на християнския
празник Богоявление. За кръста се хвърлиха още
десет мъже, най-възрастния между тях – 70-годишният Петко Неделчев - неизменен участник в
събитието.
Иван Радев бе благословен от отец Илия Тонков,
а кметът на общината д-р Димитър Стефанов го
поздрави и му връчи парична награда.
Ритуалът бе предходен от Света Златоустова
литургия и Велик Богоявленски водосвет отслужени
от отец Илия в храм „Св. Николай”, а след хоругвите
тръгна литийното шествие на миряните.

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
Припомняме, че според народните вярвания, този,
който е извадил кръста от водата, ще бъде здрав
и щастлив през цялата година. Той обикаля с кръста, а всички го даряват.

Честит рожден ден

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”

13 януари - Ина БАЛКАНДЖИЕВА, 9 години, гр. София
13 януари - Володя ИВАНОВ, учител, СОУ „Йордан Йовков”
14 януари – Емел АЛИ, соц.работник, Д”Социално подпомагане”, гр. Главиница
14 януари – Веселин ТАШЕВ, гл.експерт „ЕОЧ”, Община
Тутракан
15 януари – Инна ЙОРДАНОВА, 11б клас, СОУ „Йордан
Йовков”
15 януари – Йорданка АТАНАСОВА, служител, Д „Социално
подпомагане”-Тутракан
15 януари – Димитричка ЦЕКОВА, служител, Община
Главиница

17 януари – Виолета НИКОЛОВА, бюфетчик, с. Нова Черна
17 януари – Георги СЛАВОВ, пазач, Община Тутракан
19 януари – Даниела ПАВЛОВА, соц. работник, Д „Социално подпомагане”-Тутракан
19 януари – Гюлжан РАМИС, гл.спец. „БДС” в ЦИУГ, Община Главиница
19 януари – Нише НИАЗИ, гл. спец. „Приходи”, Община
Главиница
17 януари – Антоновден - Антон, Андон, Антоний, Антония,
Антоанета, Тонка, Тоня, Тони
18 януари – Атанасовден - Атанас, Атанаска, Танас, Наско,
Нася, Настя

СМЯХ
Тъщата решава да уреди последното си изпращане и се
Двама приятели си говорят:
обръща към зетя:
-Никога няма да забравя как срещнах жена си в дискоте- Ето ти тук десет хиляди. Прави каквото знаеш, но искам ката...
да бъда погребана на Червения площад.
-И к'во, романтично ли беше?
Зетят взел парите и излязъл. След половин час се връща
-Не, неловко - мислех, че е с децата в къщи.
и направо при тъщата.
- Не ме питай какво съм правил, при кого съм ходил, но утре
Жена вървяла след мъртво пиян мъж. Докато вървял на
към дванайсет трябва да си там.
зиг-заг по улицата, пияният мъж си ударил главата в уличния
стълб.
Двама луди откриват магазин за хранителни стоки и реша- Господине, колко лошо се ударихте…
ват да пробват как ще обслужват клиентите. Първият влиза в
А пияният казва: - Ето ти стълба - удари се по-хубаво.
ролята на продавач, а вторият в ролята на купувач.
- Какво ще обичате? - пита първият.
Съдията: - Защо жена ви иска да се разведе с вас?
- Искам свинска кайма в бутилка! - поръчва вторият.
Мъжът: - Идея си нямам, сладур!
- Глупости дрънкаш Пешо, поръчвай като хората!
- Добре де, хайде, да си сменим местата.
Умира катаджия. Представя се пред Господ. Той пита:
Разменили си ролите.
- Е, сине мой, правил ли си добрини?
- Какво ще поръчате? - пита Пешо.
- Да, случвало се е!
- Дайте ми кайма!
- А злини?
- А бутилка носите ли си?
- И това се е случвало!
- Ами, тогава, ето ти два пътя, единият води в рая, а другият
Фокусник вика на сцената момченце от публиката:
в ада. Който си избереш, там отиваш.
- Кажи, момченце, че ме виждаш за първи път?
Катаджията се замисля и отговаря:
- Да, тате.
- А бе, не може ли, да си седя тука на кръстовището?

СУДОКУ

и да почерпят:

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3
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e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org
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