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РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Вестникът
е основан
през 1962 г.

Брой 3

Година L

20 - 26 януари 2012 г.

Цена 0.50 лв.

Вашите празници
на страниците на "Тутракански глас"!
Скъпи читатели, споделете хубавите моменти в своя живот новороденото бебе и малките палавници, вашата сватба, рожден или имен ден, празници с колеги, купони на компанията!
Изпращайте ни снимки и текст към тях - ние ще ги публикуваме!
e-mail: tgbg@abv.bg

Тутракан ще е новата
туристическа дестинация
по Дунава

Уважаеми гинеколози и акушерки от АГО
на МБАЛ- Тутракан и Медицински център
"Св. Иван Рилски" – вие, които давате първата глътка въздух на нашите деца,

позволете ми най-сърдечно да ви поздравя с
Деня на родилната помощ!
Пожелавам на всички ви да сте живи и здрави, да бъдат сърцата ви все така отворени към
добротата и хуманността и с обич, грижа и отговорност да поемате в ръцете си новия живот,
който прави нашия град вечен и млад, като му
дава посока напред в бъдещето!

Честит
празник!
Кмет на община Тутракан:
д-р Димитър СТЕФАНОВ

В Деня на родилната помощ – професионалният празник на хората в бяло, които помагат на
майките да се радват и отглеждат децата, поздравяваме лекарите и акушерките от Акушерогинекологичното отделение на МБАЛ-Тутракан
и Медицински център „Св. Иван Рилски”!
Поднасяме своята човешка благодарност и признание към подвига, който ежедневно извършвате и
давате на всеки най-великата радост в живота му.

Бъдете живи,
здрави и
успешни!

Лидия СВЕТОСЛАВОВА
рез ноември миналата
година новото ръководство на община
Тутракан се срещна с представители на Технологичен

П

център София. Гостите
представиха идеите си за
развитие на региона около
Тутракан като съвременна
дестинация за устойчив еко
и културен туризъм с меж-

дународен характер. Те аргументираха предложението си с огромния потенциал
от природни, исторически и
археологически ценности,
разположението на града

на Дунава и богатата история на местния риболов.
Кметът на общината д-р
Димитър Стефанов прие
предложението с обещание
на стр. 3

Да честитим на акушерите!
Калина ГРЪНЧАРОВА
огато четете тези редове бебетата в Родилното отделение на Тутраканската болница ще са се
увеличили поне с още едно.
Към 12:00 часа на вчерашния
ден те наброяваха 26. От началото на годината, разбира
се. Това означава, че точно
половината от бебетата в Силистренска област се раждат
в Тутракан. Доказателството?
То се крие в Националния
електронен регистър на ражданията. Към горепосочения
час, информационната система показа данните за нашата
област – общо 52!
Нещо повече – на 15 януари

К

в 19,30 часа тук се роди и първото бебе заченато ин витро в
клиниката „Св. Иван Рилски”
на д-р Любомир Бойчев. През
м. февруари се очаква да се
родят още четири бебета по

метода ин
витро.
Е д н а
плодовита
и изпълнена с професионализъм година
– 2011-та,
изпрати
екипът на
Акушерогинек ол о гичното
отделение.
478 бебета са огласили със
своите гласчета Родилната
зала, което на общия фон
на демографския срив си е
своеобразен рекорд.

Утре, 21 януари, екипите
на Акушеро-гинекологичното
отделение и Медицински
център „Св. Иван Рилски” ще
празнуват Деня на родилната
помощ или Бабинден. Усмивки и цветя, поздравления и пожелания от сърце – такъв се
очертава да бъде празникът.
Междувременно сутринта има
планувано секцио, а по обед
староселските и шуменските
баби ще огласят отделението с песни и закачки. Първо
ще измият ръцете на акушер-гинеколозите (бабите),
а после… ще разберете от
цветния репортаж на страниците на в. „Тутракански глас”
в следващия брой.

Кмет на община Главиница:
Хюсеин ХАМДИ
Председател на ОбС-Главиница:
д-р Себахтин ХАЛИД

Днес:

ПУБЛИЧНО
ОБСЪЖДАНЕ
НА БЮДЖЕТА
О

т 15.00 часа днес - 20 януари, в Заседателната зала на Общински съвет - Тутракан ще се
проведе обществено обсъждане на отчета за
изпълнение на годишния Бюджет за 2011 г. на община Тутракан и проекта на Бюджет на общината за
2012 г.
Публичното обсъждане се организира от местната
администрация и в него са поканени да участват
всички граждани от общината.
Как най-правилно да се разходват парите на тутраканските данъкоплатци, къде да бъдат насочени
капиталовите разходи, колко средства и за какви
дейности са предвидени те в Културния и Спортния
календар – гражданската позиция по тези въпроси е
важна за местната власт.
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НОВИНИ
БАБИНДЕН В ЦАР САМУИЛ И В ЗЕБИЛ
Денят на родилната помощ или Бабинден ще отбележат жените от с. Цар Самуил, информираха от
местното читалище. Ще бъде спазена традицията
да се измият ръцете на бабата-акушерка, в случая
това ще е кметът-фелдшер Мехмед Юмер, допълниха още от там. Празникът ще завърши с веселие в
заведението „Шери-9”.
И в с. Зебил ще празнуват Бабинден, съобщи читалищната секретарка Зайде Наим. Там жените ще се
съберат в бар „Деним-91”.
РЕДОВНА СЕСИЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН
За 26 януари (четвъртък) се очаква да бъде свикана
редовната сесия на местния парламент в Тутракан.
Тогава, най-важните точки от дневния ред ще бъдат
определянето на промила за такса „Битови отпадъци” и съпровождащата я План-сметка, както и приемането на нова щатна структура на общинската
администрация.
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Изготвен е проект на Наредба за управление на
горските територии на община Главиница.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.01.2012 г. в Информационния център на
общинската администрация.
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ
Кубрат и Сливо поле са двата града, които посетиха през седмицата членовете на Временната комисия
на Общински съвет-Тутракан, която проучва опитът и
практиката на съседни общини в сметопочистването
и разходите по услугата. Поводът – предстоящото
разглеждане и приемане на приходно-разходната Плансметка за сметосъбирането и сметоизвозването
през настоящата година, както и определянето на
промила за такса „Битови отпадъци”.
Както в Силистра, посетена през миналата седмица, така и в Кубрат и Сливо поле, сметосъбирането е
поставено на малко по-различна основа, по-добра от
тутраканската практика, коментираха от комисията.
С НОВ ПРОЕКТ ЩЕ КАНДИДАТСТВА ОБЩИНАТА
На извънредното заседание на Общински съвет-Тутракан, проведено на 9 януари, местните парламентаристи дадоха съгласие Общината да кандидатства с
проектно предложение ”Интеграция и предоставяне
на възможности за по-добра бъдеща социална и образователна реализация на деца от етническите
малцинства чрез индивидуална работа и допълнителна подготовка на децата и специализирана работа
с родители и учители от ЦДГ„Славянка” по Схема
BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства”
на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”. Дейностите по проекта съответстват на
приоритетите от Общинския план за развитие – това
е едно от изискванията на оперативната програма.
ГРАДСКИТЕ АВТОБУСИ – НА ПОЛОВИН ЧАС
Промени в общинската транспортна схема, целящи
осигуряването на възможност за по-добра връзка на
междуселищните автобуси от Областната и Републиканска транспортна схема са приети от Общински съвет-Тутракан. Така след промените градският
транспорт да се движи на по-учестен график.
В направление Истър-Терма-Вила Вета – Трансмариска-Болница и по обратния маршрут градските автобуси се движат в делничните дни на всеки половин час.
В момента се изработват табелите с новите
разписания на автобусите, които ще бъдат поставени на спирките в града, по тях гражданите ще се
ориентират за актуалното разписание на градския
транспорт.
КРИМИНАЛЕ
В гр. Тутракан, 47-годишен мъж от с. Старо село
e засечен на 12 януари да управлява лек автомобил
след употреба на алкохол - 3,22 промила.

20 - 26.01.2012 г.

Софийска фирма ще изпълнява проекта
за рехабилитация на Крайдунавския парк
О
бщина Тутракан и
софийската фирма
„КИПС-ДЗЗД“ подписаха договор по линия на
проект, който предвижда
рехабилитация на Дунавския парк, както и на съществуващи обществени
паркови зони, съобщиха от
Общината.
Финансирането е по Програмата за развитие на
селските райони – 20072013, като общата площ
на парковата зона, която
ще бъде рехабилитирана е
близо 12 декара. Фирматаизпълнител е предложила
цена от 798 047,31 лв. без
ДДС за извършване на проектните дейности, които
трябва да приключат в
рамките на 30 месеца.
Проектът предвижда обособяването на няколко зони
в парковото пространство.
Детската зона ще включва
места за отдих на майките
с детски колички, игрови
съоръжения, люлки, въртележка, пясъчник и др.
Предвидена е и зона за
културни и обществени
прояви, чийто основен еле-

мент ще бъде открит форум, тип „амфитеатър”,
и сцена, както и седящи
места за 250 зрители.

Проверки по река Дунав и в Защитена местност
„Блатото край село Малък Преславец”

И

нспектори от сектор “Рибарство и контрол”
на ИАРА Силистра и ИАРА Русе са извършили
съвместна проверка в защитена местност „Блатото край село Малък Преславец”, община Главиница.
Проверени са 15 лица, извършващи любителски риболов,
като не са констатирани нарушения.

Изкупен е около
85% от тютюна
в Силистренско

И

зкупен е около 85%
от тютюна в Силистренско. Фикрет
Бекир, зам.-председател на

е между 3,50 -3,70 лв. За
"Бърлей" търговците дават
средно 2,85 – 3,05 лв. за
килограм. За този сорт има

Националната асоциация на
тютюнопроизводителите
посочи, че кампанията продължава, а на пазара има
достатъчно фирми. Само
една от тях към момента
е забавила плащането на
суровината с около два
месеца. Средната цена
на килограм "Кабакулак"

леко покачване на цените с
15-20 ст. от началото на
изкупната кампания, която
е започнала от ниво 2,70
лв., каза още Бекир. Според
него, цената може да се
повиши с още най-много
10 до 20 ст., до финала на
изкупната кампания.

ПОКАНА

За публично обсъждане на Годишния
отчет за изпълнение на бюджета за
2011 г. и проекта за бюджет за 2012 г.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл.11, ал.6 и чл.30, ал.4
от Закона за общинските бюджети и
Наредба №23 на Общински съвет-Главиница за условията и реда за съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Кметът на Община Главиница кани местната общност
на 26.01.2012 г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Общинския съвет на ПУБЛИЧНО
ОБСЪЖДАНЕ на Годишния отчет за изпълнение на
бюджета на община Главиница за 2011 г. и проекта
за бюджет за 2012 г.
Кмет на Община Главиница:
Хюсеин ХАМДИ

Декоративни дървета и
Първата част на парка в
храсти, открит солариум Тутракан беше завършен а
и дървени шезлонги, ще през 2008 година също по
“ТГ”
включва зоната за отдих.
проект.

“ТГ”

На речен километър 414 от река Дунав е направена
проверка на два риболовни кораба и лицата, извършващи стопански риболов. Пред инспекторите са представени разрешителни и удостоверения за 2012 г. от
риболовците.
Не са констатирани нарушения на ЗРА.
“ТГ”

Популацията на
бездомните
кучета се овладява
О

Йордан ГЕОРГИЕВ
бщина Тутракан вероятно е сред малкото
в страната със специална програма за борба с
бездомните кучета, приета
от местния парламент със
срок на действие до 2015
г. „Община Тутракан няма
проблем с популацията на
бездомни кучета и кучкарникът работи от 4 години”,
заяви кметът на общината
д-р Димитър Стефанов.
Нови 10 000 лева по негово
предложение ще гласува
Общинският съвет, за да
се увеличи капацитетът
на приюта от 9 на 12 кучета. До кметуването си д-р
Стефанов бе ветеринарен
лекар на общината, едновременно и шеф на Ловно-

рибарското дружество „Сокол”. Още тогава е работил
по проблема, включително
и с агитацията на населението да кастрира по свое
желание домашните кучета
и котки, за да намали популацията. „Струва 20-30 лева
в нашата община и вече
дава ефект”, твърди градоначалникът, който пише
докторат по проблемите на
бяса по животните. 146 са
регистрираните домашни
кучета в общината, като
пример давали собствениците им ловци. Те били сред
първите, които ги обезпаразитяват и ваксинират
срещу бяс. Без бележка за
тези процедури ловните кучета не влизали в регистъра на ловното дружество.
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Тутракан ще е новата туристическа
дестинация по Дунава
от стр. 1
за съдействие от администрацията и привличане на
широката общественост.
В края на миналата година
Технологичен център София
представи на местното
управление редица проектни
идеи и конкретни стъпки за
популяризирането на града
и околностите му като туристическата атракция, които да се разглеждат като
част от цялостна концепция за устойчиво развитие
на туризма. Обсъдено беше
и профилирането на общината като място за развитие
на зелени производства, които заедно с туристическия
бранш да осигурят препитание за местното население.
Д-р Стефанов посочи, че
един от най-наболелите
проблеми на общината е
отливът на хора към по-големите градове и в чужбина.

В момента има само няколко по-големи действащи
фирми. Безработицата е
голяма, а младите напускат
града почти веднага след
завършване на средното си
образование.
На 13 януари в залата на
местната администрация
се състоя поредна среща
за уточняване на културния
календар на общината за
тази година и включването на нови събития, които
да привлекат гости от
региона, от съседния през
р. Дунав гр. Олтеница и
окръг Кълъраш, както и
от други държави по поречието на Дунава. Срещата беше организирана от
председателя на Общинско
сдружение за туризъм-Тутракан – Камелия Златанова.
Кметът д-р Стефанов, заместник-кметовете Милен
Маринов и Петя Князова-

Юрген Айзеле и Лидия Светославова от Технологичен
център София по време на срещата в Тутракан

Приет е държавният
План-прием в училищата
С

пълно единодушие членовете на Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие приеха в държавния
план-прием за следващата
учебна година да бъдат
заложени 15 паралелки - 7
в професионални гимназии
и 8 в профилирани гимназии
и СОУ. Също с единодушие
членовете на Комисията
отхвърлиха възможността
в ПГ „Атанас Буров „ да
бъде разкрита четвърта
паралелка с профил „Кетъринг”. Общият планиран
брой паралелки след седми
клас е с една повече от
заложените през миналата
година и с три повече от
фактически изпълнения държавен план-прием, уточни
пред участниците в заседанието Габриела Миткова,
началник на РИО на МОНМ.
Паралелка с профил „Туризъм с френски език” в ЕГ
„П. Яворов” е единственото
ново предложение в приема
след седми клас. Към набора
от предложения на гимназията са още две паралелки с
профил английски и немски
език. На традиционните
си профили залага и през
следващата година ПМГ
„Св. Климент Охридски” математика, биология и
информационни технологии.
С по една паралелка с прием
след седми клас присъстват СОУ ”Н. Й. Вапцаров”
и СОУ ”Йордан Йовков” гр.
Тутракан.
В сферата на професионалното образование общо
четири професионални гимназии залагат прием от
седем паралелки. Най-голям
брой паралелки ще има ПГСУАУ - три на брой, следвана от ПГМТ „Владимир

Комаров” - две паралелки и
ПГС ”Пеньо Пенев” и ПГПТ
”Евлоги Георгиев” - с по
една паралелка.
Общият брой ученици
тази година в седми клас
е 951 или със 142 повече
от миналата година. От
тях според прогнозите на
експертите между 36 до
40 % ще кандидатстват с
прием след седми клас. От
години около 8 паралелки
ще имат пълняемост на
максимум брой ученици - 26,
а останалите паралелки ще
бъдат сформирани само при
покриване на необходимия
минимум брой деца - 18.
Изпитите за прием след
7 клас са на 21 май по БЕЛ
(български език и литература) и на 23 май по ма-

тематика. В последствие
учениците решават дали да
използват оценките си за
кандидатстване и от 15 до
20 юни 2012 г. започва подаването на заявления къде
желаят да бъдат приети.
На 26 юни ще бъде обявено
първото класиране.
Драматичен остава и
тази година приемът след
осми клас, където 11 училища в областта с планувани
общо 21 паралелки ще се
борят за 487 завършващи
осмокласници или при средна пълняемост на паралелките 23 ученици. От тях
14 паралелки са за професионално образование, 2 - за
непрофилирано образование
и 5 - за профилирано в СОУ.
„Компютърни мрежи” в

ПГМТ „Владимир Комаров”
и „Недвижими имоти” в ПГС
„П. Пенев” са двете нови
специалности в държавния
план–прием след осми клас.
Подаването на заявленията става в самите училища
и започва от 3 юли 2012 г.
До 1 февруари 2011 г. началникът на РИО на МОМНСилистра трябва да внесе
съгласуваните днес предложения за План-приема за
новата учебна година за
утвърждаване в Министерството на образованието,
младежта и науката.
В работата на комисията
взеха участие зам.-кметът
на Община Тутракан Петя
Князова-Василева и директорът на Бюрото по труда
Галина Димитрова.
“ТГ”

Василева, директорът на
Историческия музей Петър
Бойчев, главният редактор
на местния вестник “Тутракански глас” Калина Грънчарова и представители на
Технологичния център конкретизираха следващите
стъпки и очертаха няколко
основни акцента за 2012-та
по пътя към реализацията
на амбициозния проект.
Вече са уговорени няколко
партньорства с международни организации.
За събитията от май до
септември ще се търсят
доброволци и ентусиасти
(най-вече ученици и студенти), които да съдействат на Организационния
комитет и да придобият
познания в организирането
на мероприятия. За тях ще
бъдат организирани и кратки обучения за екскурзоводи
и за работа с туристи.

Чиновниците с по-малко
отпуска за ненормирано
работно време, ще учат

П

равителството намали със седем дни допълнителния отпуск
на държавните служители, който им се полага за работа при
ненормирано работно време. С решение от днешното си заседание кабинетът препоръчва на министерствата да определят размер от
5 дни за този вид отпуск, въпреки че в закона за държавния служител е
определен размер от до 12 дни. Останалите 7 дни ще бъдат използвани
за обучение и квалификация на служителите.
В началото на седмицата премиерът Бойко Борисов анонсира тази
промяна и я аргументира с необходимостта от изравняване на правото
на отпуск при държавните служители и служителите по трудово правоотношение. Синдикатите се обявиха против мярката и обясниха, че
това поставя държавните служители в по-неизгодно положение спрямо
работещите в частния сектор. От началото на миналата година държавните служители имат право на основен годишен отпуск от 20 дни.
Същото право имат и служителите по трудово правоотношение. Според
закона за държавния служител допълнителният отпуск за ненормирано
работно време е до 12 дни, а според Кодекса на труда този отпуск е
минимум 5 дни. Вицепремиерът Симеон Дянков припомни големия
брой на неизползваните отпуски в администрацията, които към края
на миналата година са били общо над 1 милион дни, и обясни ползата
от намаляването на допълнителния отпуск.
Очаква се мярката да влезе в сила веднага във всички ведомства, с
изключение на МВР и военното министерство, където действат други
“ТГ”
закони.

500 лева ще е глобата
при паркиране на
място за инвалиди

Н

еправомерното паркиране върху паркоместа, определени за хората с увреждания, ще бъде наказвано с
глоба от 500 лева. Това предвижда промяна в Закона
за движение по пътищата, която ще бъде обсъдена от
правителството.
В момента този вид санкция се определя чрез местното законодателство, като в София размерът на глобата
е 100 лева.
Предлаганият законопроект предвижда въвеждането
на различни предимства за хората с увреждания. Сред
тях е правото на тези хора да използват издаваната
им от общината карта за преференциално паркиране на
територията на всички общини.
Хората с двигателни увреждания, които могат да управляват моторни средства, адаптирани за техните нужди,
ще имат право да шофират без обезопасителни колани.
Предлага се също в категорията на хората, към които
шофьорите трябва да бъдат особено внимателни, да се
включат и сляпо-глухите.
“ТГ”
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поетично поетично поетично
Рибарят и
златната рибка

Калинка ПЕТРОВА
гр. Тутракан

Искам си живота
Късно е! Какво от това?
Не си до мен, но си в мен!
Тихо, едва доловимо обхождаш сърцето ми,
всяка твоя крачка оставя своеобразна следа
и ми напомня, че съм жива!
Толкова ли е много това, което искам?
Просто искам да съм жива… с теб.
Обичам те! Колко те обичам само,
ако кажа – много ще е малко.
Не, ти не си част от сърцето и душата ми!
Ти си сърцето и душата ми.
Ти си поривът в мен…
Ти си онази част от мен, която ми придава
завършеност
и не… това не са безсмислени слова,
това е усещането да си жив, да имаш криле.
Обичам любовта ни! Искам те в живота си!

Ех, рибарю, остана измамно
недоволен от своето желание…
твойто щение беше спонтанно –
нощ със нимфа… и морско ухание.

Николинка
ВЪЛКОВА,
Атина, Гърция

Въплътих се във малка русалка,
и във мрежата твоя заплетох,
радост блесна в очите ти малка,
огорчение после прочетох…

Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Мъка

Цяла нощ те дарявах със ласка…
Ти стоя уморен и мълчеше,
сякаш сменяше маска след маска
покаяние в тях се четеше…

Нощ е, звездите щъкат,
луната показва се под облака чер,
мислите идват една подир друга
и няма от нийде хабер.

Не посмя като мъж да признаеш:
„Сбърках… златно руно ми трябва!
Всяка нимфа с пари ще омая,
с тях наслади със шепи се грабва…”

Боже, хабера ми липсва,
но да е хубав той
сърцето да сгрее от болка дълбока,
че няма то никак покой.

Златна риза от люспи надянах
и се гмурнах отново в морето,
за вълна страховита се хванах
да избягам далече, където

Покой ли? - Какъв ли ни чака –
надежда едничка крепи ни сега,
дано на сърцето покоя да върне,
дано спре вече тая тъга.

друг рибар, може би в нощ самотна,
златна рибка мечтае да хване,
не пари, а любов доживотна
ще му бъде едничко желание…

Но нея я има,
навсякъде следва ни, дори и в съня,
дано дойде ден и замине далече
да не е позната на никого тя.

Най-атрактивните туристически обекти
Кино в
библиотеката в трансграничен регион Добруджа
Пеню ПЕНЕВ
списъците e Мемориалният комплекс”Военна
гробница-1916 г.” край
Тутракан и Празникът на
кайсията. Сред резервите
фигурира и „Царството на
водните лилии” край Малък
Преславец
Най-атрактивните туристически обекти в трансграничен регион Добруджа
бяха определени по проект
„Транс Тур Нет”, който се
реализира от Висше училище „Международен колеж”
и Регионален исторически
музей Добрич.
Сред тях попаднаха много
обекти и културни прояви
от общините Силистра,
Тутракан, Главиница и Алфатар. Избрани и подробно
изследвани от български
и румънски експерти са
50 най-интересни и добре
разработени забележителности в Добруджа - 25 в
румънската област Констанца и 25 в областите
Добрич и Силистра. За
тях вече са разработени
тематични туристически
маршрути и алтернативни

В

Н

ова инициатива поде читалището в с. Цар Самуил
– в петъчните дни в читалнята да се прожектират
филми. Членовете на Клуб млад приятел на книгата
и техни съученици от ОУ "Стефан Караджа" бяха първите
посетители. Денят на българското кино бе отбелязан
с филма "Сиромашка радост" по разказа на Елин Пелин.
Филмът е сниман в далечната 1956 г.
Интерес е проявен и от други жители от селото,
присъединили се към зрителите. Преди началото посетителите получиха информация за българското кино,
включително и кой е бил първият български филм – „Българан е галант”. А организаторите ще се постараят
филмовата инициатива да стане традиция.
Румяна ЛАЗАРОВА

трансгранични туристически пакети.
Водещият партньор по
проекта Висше училище
Международен колеж, организира двудневно обучение
за представители на избраните обекти, туроператори и други фирми в бранша.
Участниците ще получат
подробна информация за
50-те избрани обекта и
алтернативните туристически пакети, разработени
за тях. Завършилите обучението ще имат основни
познания в областта на
разработването и пазарната реализация на конкурентоспособни туристически
продукти и маркетинга на
дестинации. По време на
уъркшопа участниците ще
разработят стратегии за
пазарна реализация на обекти и услуги в сферата на
устойчивия и алтернативен
туризъм.
Проектът „Транс Тур
Нет” цели да развие туризма в трансграничната
част на Добруджа, като
привлече вниманието към
най-атрактивните турис-

тически обекти в региона.
Сред обектите включени
като туристически маршрути са Мемориалният комплекс „военна гробница-1916
г.” край тутраканското
село Шуменци, Празникът
на кайсията, а Блатото
край с. Малък Преславец е
сред резервите.
Партньори на колежа и
музея в Добрич в него са
три румънски организации

от град Констанца: Търговско-промишлената палата,
Университетът „Овидиуси
Гимназия „Овидиус Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния
България 2007-2013, която
е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.
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Дунавски Винарски Дестинации
и тръгващи на поход рицари-кръстоносци завещават
земите си на църквата
и така тя се превръща в
пазител на виното - не
само в ролята му на кръвта
Христова, но и като извор
на утеха и топлина в този
несправедлив свят.
През Средновековието
католическата църква създава и притежава значителна част от най-известните лозя в Европа.
Монасите-бенедиктинци
допринасят изключително
много за развитието на
винарството - тръгвайки
от манастирите си в Монте Касино, Италия и Клюни,
Бургундия, те култивират
едни от най-добрите лозя.
В последствие обаче, изпадат в немилост тъй като
често “ставали от масата с пълни с вино тела и
разгорещени глави”. Към
най-значителните им манастири се числят Фулда
и Лорш, както и такива в

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 регион с
участието на хотелиери, ресторантьори и
винопроизводители.
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,
включително от гр. Тутракан.
В този брой ще научите нещо повече за
историята на виното, разказана от сомелиер
№1 на България на 2011 г. Георги МИХОВ.

История на виното

Историята на виното е
неразривно свързана с историята на човечеството.
Виното – плод на лозата
и на човешкия труд, не
би могло да се възприема
като обикновена стока
за потребление. Спътник
на човека от хилядолетия, виното има свещено и
светско значение. То е богатство на цивилизацията
и критерий за качество на
живота. То представлява

научно-техническия прогрес
в много региони на Европа и
света. Поради всичко това
виното има права, свързани
със задължения за различните категории хора, които
участват в различните
етапи на неговия живот
– от производството до
консумацията, както и в
процеса на неговото зреене
и стареене, съхраняване,
транспортиране, търговска реализация.
Виното и неговата кул-

Георги МИХОВ - Сомелиер №1 на
България за 2011 г.

богатство и привилегия
на Европа и на нейните
региони.
Макар и да се знае, че
виното е било познато и
на египетските фараони, до
нас са достигнали твърде
оскъдни сведения за това
как е било произвеждано и
какъв вкус е имало.
За модерния човек виненото летоброене започва
едва със заселването на

Георги Михов заедно със Стефан Михайлов от "Младенова изба"-Тутракан и председателя
на Съюза на енолозите в България Стинимир Стоянов

тура е част от общото
културна ценност. То е факевропейско наследство и
тор на социалния живот.
неговото несравнимо разТо е условие за икономиченообразие –изключително
ското развитие, както и за

средиземноморските земи
от финикийците около 1100
г. пр. н. е. и от гърците 350
години по-късно. На многобройните рисунки, папируси
и надгробни плочи от тази
епоха, работещият, воюващ, обичащ и страдащ
човек е изобразен почти
винаги с чаша вино в ръка.
По това време виното
достига до земите, които
в последствие ще се превърнат в истинската му
родина - Италия, Франция
и Испания, също така възникват първите лозарски
масиви в Северна Америка,
Южна Испания, Прованс
(Франция), Сицилия и по
бреговете на Черно море.
Вината на антична Елада са били възхвалявани и
превъзнасяни от поетите
й. Начинът, по който се
е пиело виното тогава

обаче, а именно смесено
с билки, подправки и мед и
разредено с вода, понякога
дори морска, ни кара да
се съмняваме в особено
високото му качество. Вината от различни егейски
острови са били високо
ценени заради специалния
им характер като тези от
Хиос например.
Какво е било обаче качеството на римското
вино? Част от вината
са показвали невероятен
потенциал за отлежаване,
което говори за високо качество на приготвянето.
Мъстта често е била концентрирана чрез загряване
и е била оставяна да поема
пушека от печката, т.е. по
всяка вероятност е имала
вкус, подобен на днешната
Мадейра.
Римляните са разполагали с всичко необходимо
за отлежаване на виното,
макар и да не са използвали
типичните за днес материали. Стъклото не се е
използвало за съхраняване
на вино, а дървени бъчви са
се използвали само в Галия и
Германия. Самите римляни,
по подобие на гърците, са
използвали глинени амфори
с вместимост от около
35 л.
По всяка вероятност повечето италианци отпреди
2000 години са пиели вино,
подобно на това, което
пият днес техните потомци - младо, приготвено
по проста технология и в
зависимост от годината

- силно или накиселяващо.
С упадъка на Римската
Империя настъпват тъмни
години за виното, от които
бавно изплуват радващите
окото ни картини от Средновековието - на пиещи
вино хора.
В Ранното Средновековие
църквата е важен участник
в обществено-политическия живот. На нея виното
дължи оцеляването си през
този период. Монасите се
грижат за създаването на
нови лозя - те намират и
подготвят нови терени за
лозарство, парцелират и
ограждат земите. Много
от собствениците на лозя

Елзас, Швейцария, Бавария
и Австрия.
Безспорен е фактът, че
под егидата на църквата
и манастирите се полагат
основите на лозарството
и винарството, за които
са въведени строги правила и се появяват някои от
познатите ни днес винени
сортове. Виното, заедно с
вълната, е най-луксозната
стока на Средновековието.
Търговците на вино и платове натрупват огромни
състояния - особено във
Фландрия. На панаирите в
Шампан, Франция се стичат хора от цяла Европа.
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Среднозимно преброяване на
водолюбивите птици
Рени ПЕТРОВА
периода 13-15 януари
2012 г., експертите на
РИОСВ-Русе се включиха в екипите на Изпълнителната агенция по околната
среда и водите (ИАОС), Българското дружество за защита
на птиците, СНЦ „Зелени
Балкани” за Среднозимното
преброяване на водолюбивите птици. Наблюдението
се организира за 36-ти път
от Wetland International и се
провежда в цяла Западна Палеарктика (Европа, Близкия
Изток, и Северна Африка).
Преброяването е официално
приета методика за монито-

В

ши в участъците
по река Дунав
„гр. Свищов - гр.
Русе” от село
Кривина до с.
П и р го в о ; „ г р .
Русе - гр. Тутракан”; „гр. Тутракан - гр. Силистра” и „Комплекс
Сребърна”. Във
всеки от тези
маршрути има
определени точки за наблюдеринг в Националната система ние, но приоритетни зони
за мониторинг на биологично- бяха Защитените местности
то разнообразие.
„Калимок-Бръшлен”, „Остров
За територията на РИОСВ- Пожарево”, „Гарвански блата”,
Русе преброяването се извър-

„Малък Преславец” и поддържан резерват „Сребърна”.
Обект на Среднозимното
преброяване са всички видове птици, за които влажните
зони са основно местообитание – източник на храна, място за почивка и/или
отглеждане на потомство.
Към тях се включват изцяло разредите гъскоподобни,
гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни,
бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата
жеравови и дърдавцови.
Резултатите ще се обощят
до седмица и ще се изпратят
до ИАОС.

Намаляваме данъците наполовина
с дарение за лечение на деца
С

до 50% може да се намали данъчната основа
с дарение в полза на
Центъра „Фонд за асистирана
репродукция”, Центъра „Фонд
за лечение на деца” и/или
Центъра „Фонд за трансплантации”, съобщиха от НАП.
Друго данъчно облекчение,
което могат да ползват българските граждани е за дарение
за културата, тоест в полза
на културни институции и организации. С парите, платени
за култура може да се намали
с до 15 % данъчната основа.
До 5 на сто от всички доходи на физическите лица се
намаляват с дарения в полза
на здравни или лечебни заведения; на специализирани

институции за предоставяне
на социални услуги, както и на
Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална
закрила" към министъра на
труда и социалната политика.
Облекчението е валидно и при
дарение в полза на специализирани институции за деца,
както и на домове за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа,
на детски ясли, детски градини,
училища, висши училища или
академии.
Облекчението може да се
ползва и за дарения в полза
на бюджетни предприятия, на
регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или коопе-

рации на хората с увреждания,
както и в полза на Агенцията за
хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти и читалища.
Могат да намалят данъчната
си основа и граждани, които
даряват на юридически лица с
нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност,
както и на фонд "Енергийна
ефективност. Данъчното облекчение може да се ползва и
при дарение в полза на комуни
за лечение на наркозависими,
а също и в полза на детския
фонд на Организацията на
обединените нации (УНИЦЕФ).

Данъчните облекчения за
дарения могат да се ползват и
ако даренията са направени в
полза на идентични лица от ЕС.
В тези случаи към декларацията задължително се прилага и
официален легализиран документ, удостоверяващ статута
на получателя на дарението
и неговият превод на български език, извършен от заклет
преводач.
Според закона общият размер на данъчните облекчения
за дарения не може да е повече
от 65% от годишната данъчната основа.
Всички данъчни облекчения
се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите
до 2 май 2012 г.
“ТГ”
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До 31 януари
самоосигуряващите
се лица могат да
променят вида на
осигуряването си

С

амоосигуряващите се
лица задължително се
осигуряват във фонд
„Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по
свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо
заболяване и майчинство”.
Те могат да изберат да
внасят осигурителните си
вноски на по-висок процент
и да се ползват от всички
осигурени социални рискове без трудова злополука
и професионална болест
и безработица. Другият
вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък
процент за инвалидност
поради общо заболяване, за
старост и за смърт.
Видът на осигуряването
на самоосигуряващите се
лица може да се променя за
всяка календарна година,
ако е подадена декларация
по утвърден образец от изпълнителният директор на
НАП. Срокът за подаване на
документа е до 31 януари на
съответната година.
В 7-дневен срок от започване или възобновяване
на трудовата дейност самоосигуряващите се лица
определят вида на осигуряването си, като подават
декларация по утвърден
образец в компетентната
териториална дирекция
на НАП. При прекъсване
и възобновяване на съот-

ветната трудова дейност
през календарната година
не може да се променя вече
избрания и декларирания вид
осигуряване.
Декларациите се подават
в офисите на НАП лично или
чрез упълномощено лице
или по пощата с обратна
разписка.
В помощ на самоосигуряващите си лица при спазването на осигурителното законодателство НАП
започва отпечатването
на 50 000 информационни брошури. Те ще бъдат
разпространени до края на
януари в офисите на агенцията в цялата страна.
Целта на брошурите е да
се представят основните
моменти и срокове при декларирането и плащането
на осигурителни вноски
от самоосигуряващите се
лица. В допълнение на това
на интернет страницата
на НАП www.nap.bg ще бъде
качен разширен вариант,
придружен с конкретни
примери при определяне на
окончателния размер на
осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.
Повече информация и консултации за попълването
на данъчни и осигурителни
декларации можете да получите на телефон 0700 18
700 на цената на градски
разговор от цялата страна.

На Вниманието на заинтересованите ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ПЧЕЛАРИ:
На 16.01.2012 г. ДФ „Земеделие” стартира прием
на заявления за подпомагане за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ при условията на
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА
ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД
2011-2013 по следните
мерки и сектори:

на пчелари за извършване
на лабораторен анализ на
пчелния мед – субсидия в
размер на 90% от одобрената инвестиция;

Мярка B:
Борба срещу
вароатозата:

- Сектор 1: Закупуване
на нови кошери – субсидия
в размер на 90% от одобрената инвестиция;
- Сектор 2: Разходи за
поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства (за пакети пчели)
– субсидия в размер на 90%
от одобрената инвестиция;
- Сектор 2: Разходи за
поддържане или увеличаване броя на пчелните
семейства (за отводки) –
субсидия в размер на 90%
от одобрената инвестиция;
- Сектор 3: Разходи покупка и подмяна за закупуване
на пчелни майки – субсидия
в размер на 90% от одобрената инвестиция;
По мерки B, C и D заявления могат да подават физически, юридически лица или
сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски
производители, пчеларипроверители, които имат

- Сектор 1: Разходи за
осъществяване на ветеринарен контрол и оказване
помощ от пчелари-проверители – 100% субсидия,
- Сектор 2: Разходи за
закупуване на препарати в
борбата срещу вароатозата – субсидия в размер на
90% от одобрената инвестиция;

Мярка C:
Мерки за подкрепа на извършването на
физико-химичен
анализ на пчелния мед:

- Сектор 1: Подкрепа

Мярка D:
Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в
общността:

необходимата квалификация
за извършване на пролетни
профилактични прегледи.
Кандидатите трябва да
отговарят на няколко
общи условия:
- Да са регистрирани
като земеделски производител, съгласно изискванията на Наредба № 3 от
29.01.1999 г за създаване
и поддържане на регистър
на земеделските производители;
- Публични и задължения
към ДФ ”Земеделие”;
- Наличните кошери да
са маркирани по реда на
Наредба 27/10.07.2002 г. за
регистрация и идентификация на пчелните семейства;
- Пчелинът да е пререгистриран или регистриран
като животновъден обект
и наличните пчелни семейства да са под ветеринарен
контрол.
Във връзка с промените
в Наредба №8 от 2008 за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Мярка
121 „Модернизиране за земеделските стопанства”,
ДФ „Земеделие” информира,
че по сектор 1 на Мярка D
от програма „Пчеларство”
2011-2013 са допустими
кандидати, които притежават до 150 пчелни семейства.
Приемът на заявления
по тези мерки ще продъл-

жи до 09.03.2012 г. или до
изчерпване на предвидения в бюджета на Програмата финансов ресурс
за съответния сектор на
мерките.
Предвидената финансова
помощ по Мярка B е в размер на 654 559 лева. От нея,
305 461 лева ще покриват
разходи за осъществяване
на ветеринарен контрол и
оказване на помощ от пчелари-проверители. Останалите 349 098 са предвидени
за закупуване на препарати
в борбата срещу вароатозата, одобрени съгласно
Закона за ветеринарномедицинската дейност. По
Мярка С ще се изплащат
субсидии на стойност 130
912 лева.
Най-голям е бюджетът
по Мярка D, а именно 5 149
199 лева. За закупуване на
нови кошери са отредени 3
141 884 лева. Други разходи,
които ще се финансират по
мярката, са за поддържане
или увеличаване на броя на
пчелните семейства – до 1
745 491 лева, и за покупка
и подмяна на пчелни-майки
– до 261 824 лева.
Необходимите за кандидатстване документи са
публикувани на интернет
страницата на ДФЗ, в
менюто „Селскостопански
пазарни механизми”.
Заявленията за подпомагане се подават в Об-

ластните дирекции на ДФ
„Земеделие” по постоянно
местожителство на физическото лице (по лична карта) и по адрес на седалище
на юридическото лице. В
рамките на една финансова година кандидатът има
право да кандидатства
еднократно по всеки един
от секторите на мерките
по Програмата. Срокът за
извършване на инвестициите започва да тече след
приемане на заявлението за
подпомагане в ОД на ДФЗ.
Не се допуска закупуване
на оборудване не е втора
употреба. Допустим за
финансиране е разходът за
невъзстановим ДДС.
С оглед целесъобразното
изразходване на средствата по мярка В и мярка D на
Програмата, за настоящия
прием са определени следните лимити на разходите
за:
1. Лекарства срещу вароатоза за 1 третиране/1
пчелно семейство, без ДДС:
- Варостоп-ленти - 2.00
лв
- Екостоп-плочки - 3.00 лв
- Перицин (3,2%) - 8.00 лв
- Чекмайт плюс-ленти 12.00 лв
- Байварол-ленти - 2.00 лв
- Варотом-ленти - 10.00
лв
2. Закупуване на изброените по-долу системи кошери
в размер на 110 лв. без ДДС:

- Лангстрот - Рут комплект (3 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки)
- Лангстрот - Рут комплект (2 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки)
- Дадан Блат комплект
(плодник, 2 магазина или 2
корпуса, покривна табла,
рамки, дъно, капак)
- Дадан Блат комплект
(плодник, 1 магазин или 1
корпус, покривна табла,
рамки, дъно, капак)
- Фарар (4 корпуса, дъно,
покривна табла, капак, рамки)
3. Закупуване на пчелна
майка, гол рой/пчелопакет,
без ДДС:
- Пчелна майка - 18.00 лв.,
- Отводка - 120.00 лв.
- Гол рой - 80.00 лв.
За допълнителна информация по възможностите за кандидатстване и
допустимостта на дейностите може да ползвате сайта Държавен
Фонд „Земеделие” http://
dfz.bg/> Селскостопански
пазарни механизми>Месо
и пчеларство>Национална
програма по пчеларство
за тригодишния период
2011-2013 или следните
контакти на ОБЛАСТНАТА
ДИРЕКЦИЯ НА ФОНДА в
Силистра:
гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” №23, ет.3-4;
Тел: (086) 81 77 12-20, 22,
30-39;
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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 увеличението на облачността ще
обхване цялата страна. На отделни места,
главно в Северна България ще превали слабо,
предимно дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър
от запад-югозапад. През нощта ще завали и в
останалата част от страната.
В събота вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще проникне по-студен въздух.
В западните и планинските райони ще вали сняг,
в източните - дъжд. Минималните температури
ще са между минус 3 и 2, максималните между
минус 1 и 4°.
В неделя валежите ще спрат, от северозапад
облачността бързо ще се разкъса и намалее.
Дневните температури ще се повишат слабо.
В началото на следващата седмица ще има
променлива, често значителна облачност, на
отделни места е възможно да превали слаб 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

8

там, край реката...

20 - 26.01.2012 г.

С туроператор "Салвиния" на купон
Калина ГРЪНЧАРОВА
ай-ревностните привърженици на екскурзиите организирани
от туроператорската фирма „Салвиния” се събраха
на весел купон в механа
„Мелани”.
Приветствани от Камелия Златанова, която е не
само организатор, но много
често и техен гид, те си
пожелаха през тази година
отново заедно да посетят

Н

различни кътчета в България и Европа. Погледите
засега са насочени към световноизвестния хърватски
курорт Дубровник.
Любопитна викторина
подготвена от Анастасия
Якова припомни на всички
местата, които са обходени през тази година по
време на петте осъществени екскурзии – до Гърция,
Румъния, Турция и България.
Така бе припомнено, че

Българската академия на
науките е основана в румънския град Браила, седем
са манастирите запазени
в скалите в местността „Метеора” в Гърция,
20-етажен е румънският
парламент по-популярен с
наименованието „Дворецът
на Чаушеску”, Желязната
църква „Св. Стефан” в
Истанбул носи името на
Стефан Богориди, Мустафа Кемал Ататюрк е
починал в двореца „Долма
бахче сарай” в Истанбул,
а рогозенското съкровище
е изложено в Исторически
музей-Враца. Разбира се,
сред въпросите имаше и
по-емоционални спомени –
участието в гръцката традиция на чупене на чинии в
таверна на остров Тасос,
вечеря в механа в Истанбул
в която е сниман турският
сериал „Перла” и др.
„Пътувай толкова, колкото можеш!” – казват от
„Салвиния” и канят всички
да разнообразят ежедневието и обогатят познанието си с пътешествия до
нови места и исторически
обекти.

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”

Честит рожден ден
22 януари – Данаил НИКОЛОВ, общински съветник от
БСП, Общински съвет-Тутракан
22 януари – Севинч МЕХМЕД, чистач, Община Главиница
23 януари – Марин РАЧЕВ, Кметски наместник, с. Осен,
община Главиница
24 януари – Недим ЧАУШ,Кмет на с. Зебил, община
Главиница
24 януари – Лилияна СТОЙКОВА, Педагогически съвет-

ник, СОУ „Йордан Йовков”
24 януари – Марийка ГАБРОВСКА, мед-сестра, Община
Тутракан
26 януари – Петя КНЯЗОВА-ВАСИЛЕВА, зам.-кмет на
Община Тутракан
26 януари – Валя ЙОРДАНОВА, Касиер, Община Тутракан
26 януари – Рена ДЪНГЪРСКА, Архивар, Община Тутракан

СМЯХ
- Ще кажете ли нещо в своя защита, обвиняеми?
жена си. За съжаление не успял да намери повод, защото тя изпълня- Уважаеми, господин съдия! Облегнах се на витрината, без да искам вала всичко както си му е редът. Ляга мъжът на дивана в хола и казва:
и тя се счупи. Тогава влязох вътре, за да оставя на собственика името и
- Я включи телевизора!
адреса си. Колкото до това, че полицаите ме завариха пред отворената
Жената го включва. След известно време.
каса, мога да ви уверя, че точно в този момент търсех лист и молив…
- Я загаси лампата!
Жената гаси. След малко.
Жена пътувала във влака за чужбина, избрала по мобифона си своя
- Светни лампата!
съпруг и го попитала:
Жената светва.
- Как е любимата ми котка? Тъгува ли за мен?
- Загаси лампата!
- Тя вече издъхна!
Жената гаси.
- Господи, какъв ужас. Знаеш ли ти си крайно нетактичен! Нима
- Светни!
трябваше да ме уведомиш така директно? Можеше по-деликатно да ми
Жената светва.
кажеш, че е била на покрива, откъдето е паднала и умряла… Разбираш
На десетият път, мъжът става от дивана, отива при нея и й нацепва
ме, нали?
един в лявото око.
- Абсолютно!
- Що ме биеш, бе? - изумено пита жената.
- А сега ми кажи какво прави мама?
- А ти на кого сигнализираш, ма?
- Седи на покрива.
Срещат се двама, единият е целия посинен, другият го пита:
Мутра си купува кола с десен волан. На другия ден го питат:
- Какво се е случило с теб?
- Тиква, как е новата кола, бе?
- Преби ме един.
- Супер, само един проблем имам - като плюя през прозореца, все
- Защо?
уцелвам жената...
- Щото кихнах.
- Какво? Само щото си кихнал?
Мъж се прибира от работа много ядосан. Решил да си изкара яда на
- Да, кихнах в гардероба му.
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