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ТУТРАКАН

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 4

Година L

27 януари - 2 февруари 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

Сашо Андреев отново Редовна сесия на

На 30 януари - понеделник- две сесии:

републикански шампион! Общински съвет-Главиница
С

приемането на годишен
отчет за състоянието на
общинската собственост
и резултатите от нейното управление, както и приемането на
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011
г. – 2015 г. ще започне редовната
сесия на Общински съвет-Главиница. Общинските съветници ще
разгледат и утвърдят годишната

Калина ГРЪНЧАРОВА
ъзпитаникът на
Спортната школа по
борба към Общинския
център за извънучилищни дейности Сашо Димитров Андреев се завърна
с републиканска титла от
Държавното първенство
по свободна борба за момчета в категория 66 кг. То
бе домакинствано от град
Сливен и се проведе от 20
до 22 януари т.г.
„Това е трета републиканска титла за надеждния
млад състезател!” – удовлетворен от успеха каза
неговият треньор Сашко
Змеев.
Осмокласникът от СОУ
„Христо Ботев” тренира
борба от шестгодишен.
Той е един от редовните
участници в традиционния
общински турнир по борба
„Боримечката”, който се
провежда в началото на м.
септември.

В

О

В Тутракан ще има
Биокампус “Долен Дунав”
Н

дейности през 2012 г.
Утвърждаване на новата структура на общинска администрация
в Главиница и общата й численост
ще е една от най-важните докладни, които ще разгледа на своето
заседание местният парламент, което бе насрочено за 27 януари, но
лошите метеорологични условия
го отложиха за 30-ти от 14:00 часа..
“ТГ”

Такса „Смет” и щатната структура на
Общината – най-интересни в
заседанието на местния парламент

на стр. 8

а пролет в Тутракан
ще заработи нещо
съвсем ново - Биокампус “Долен Дунав”.
Негови създатели ще са
немската фирма Schilling
Holzwerke от гр. Улм, Технологичен център София,
Натура Биомас София, Lais
– Фрайбург и още няколко
фирми, работещи в областа на производството и
използването на биомаса.
В начинанието могат
да се включат и местни
тутракански фирми.
Биокампус “Долен Дунав” ще отправи покани
за участие в проекта
на български и румънски

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2012 г. и нова
Наредба за управление на горските
територии на община Главиница.
В дневния ред е и докладна
записка за разкриване на две нови
социални услуги - “Дневен център
за възрастни хора с увреждания” и
“Център за настаняване от семеен
тип”, като делегирани държавни

фирми през пролетта
и лятото тази година.
Запланувано е създаване
на мрежа от експерти
– консултанти, която
да може да се ползва от
предприемачи, желаещи
да инвестират в оползотворяването на биомаса.
Ще се представят и найновите технологии за
производство на суровини
от биомаса. Такива суровини именно ще трябва
в най-скоро време да изместят изчерпващия се
суров петрол, който се
използва за производство
на редица продукти за
ежедневието.

По този повод на 22
януари по инициатива
на Лидия Светославова
от Технологичен център
София пристигна на посещение немска делегация.
Кметът д-р Димитър
Стефанов, заместниккметът по икономическите въпроси Милен Маринов и собственикът на
местната фирма DataPark
Grup Стив Хараламбиев разведоха гостите в
града и специално през
“Рибарската махала”.
В края на февруари се
очаква подписването на
учредителните документи.

бщинският съвет на
Тутракан ще проведе редовното си
заседание от 14:00 ч. на 30
януари. Обилният снеговалеж и труднопроходимите
пътища са причина за неговото отлагане миналия
петък, информира председатулят му Иван Недев.То
ще започне с обсъждане на
докладни записки свързани
с разпоредителни сделки с
имоти общинска собстве-

ност, с приемане на Наредба
за изменение и допълнение
на Наредбата за реда и
условията за управление и
разпореждане с общински
жилища и новия списък с общинските жилища, промени
в Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на
услуги на територията на
община Тутракан. Най-интересните докладни записки
са вписани като последни в

Инициаторите на Биокампуса с кмета
д-р Димитър Стефанов в "Рибарската махала"

дневния ред на съветниците.
Това са определянето размера на такса „Битови отпъдъци” и План-сметката за
сметосъбирането и сметоизвозването за настоящата
2012 г. и утвърждаването
на предложение за общата
численост и структурата
на общинска администрация.
Ред.бел.: Конкретните
решения очаквайте в следващото издание.
“ТГ”
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НОВИНИ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ
Местната инициативна група „Тутракан-Сливо поле” проведе на 25 януари Общо събрание
на членовете си. В състава на Управителния
съвет е избран кмета д-р Димитър Стефанов
на мястото на предходния тутракански кмет.
Мандатът на Управителния съвет е петгодишен
и изтича през 2015 г.
Към днешна дата, МИГ се намира на етап оценяване на Стратегията за развитие.
РАЗЯСНИТЕЛНА СРЕЩА ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
На 29 януари, неделя, от 11:00 часа в залата
на читалище "Васил Йорданов" в с. Нова Черна
ще се проведе разяснителна среща по Мярка 141
със земеделските производители от селата Нова
Черна и Цар Самуил.
На срещата ще присъства представител на
Областна дирекция "Земеделие" Силистра.
„В и К” АПЕЛИРА
Във връзка с настъпилите студове „В и К”
отправя апел към всички граждани на Община
Тутракан и ръководители на предприятия, фирми и обществени институции да се погрижат
за зазимяването на всички водомерни шахти и
предпазването на водните инсталации от замръзване.
ОТКРИТ УРОК ПО ИСТОРИЯ
Открит урок на тема „Романтизъм” бе изнесен
в часа по История и цивилизации в СОУ „Христо
Ботев” през седмицата.
Интердисциплинарният урок подготвен от
преподавателката по История Маргарита Димитрова и нейните колеги, преподавателите
по Музика - Володя Иванов и по Изобразително
изкуство - Надежда Минчева бе проведен с деветокласници и представен пред членовете на
Общинското методическо обединение на учителите по История.
Участниците бяха запознати и с новото помагало „История без полюси” на проф. Румяна
Кушева, посредством което се цели повишаване
активността на учениците в часовете по история. Помагалото е предназначено за ученици в
горен и прогимназиален курс на обучение.
ЮБИЛЕЙ ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ПЕДАГОГИКА
ЦДГ "Патиланчо" се готви за отбелязване на
130 години от предучилищното възпитание в
България. В ход е подготовка на среща на поколения предучилищни педагози на тема "Сказки
за предучилищното образование в България и
Тутракан", която ще се проведе на 1 февруари в
ЦДГ "Патиланчо".
ИДЕ ЛИ ГРИП?
Съвсем обичайна за сезона е заболеваемостта
от остри респираторни заболявания в Силистренско, увери д-р Теодора Начева от Регионалната здравна инспекция в Силистра. Инспекцията
е готова да предприеме необходимите мерки за
ограничаване на разпространението в случай на
нужда, но засега това не се налага.
"Няма интензивен процес на заболеваемост,
нито изолиран вирус на грип, така че засега само
наблюдаваме обстановката в региона", каза д-р
Начева. Тя увери, че тази година не се очаква
циркулация на вируса "Н1 N1".

Технологичен център София ще ръководи създаването на Биокампус "Долен Дунав". В тази връзка
търсим контакт с фирми в сферите земеделие, животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство,
производство на вино, хранителни продукти, месни и
рибни продукти, горско стопанство и дървообработване, транспорт, и/или фирми, извършващи научна и
изследователска дейност в същите сфери.
Проектът ще обхваща региона между Русе,
В.Търново, Шумен, Добрич и Силистра.
При интерес:
Технологичен център София
office@technologycenter.bg
Тел. 02-80 90 277 или 0876 - 444 115
Лидия Светославова

27.01-2 .02.2012 г.

Най-после и зимата дойде!
Калина ГРЪНЧАРОВА
Силен вятър, мокър сняг,
последващ студ, заледяване – ето така дойде
зимата и в Североизточна
България. Дали е имало
елемент на изненада ще
усетят гражданите, които
трябва да се придвижат до
работа, до учреждение или
друг град.
На 26 януари с кметска
заповед за два дни бяха
преустановени учебните
занятия във всички училища и детски градини на
територията на общината. Причината са трудно
проходимите междуселски
пътища от четвъртокласната пътна мрежа.
Същият ден девет ученици от селскостопанския техникум в Силистра
са приютени временно в
кметство Малък Преславец. „Те са родом от Тутракан и за тях е пратен
автобус да ги върне обратно” - съобщи зам.-кметът
Милен Маринов.
В обедните часове бе
възстановено електрозахранването във всички
седем села, в които през
нощта ток липсваше.
Снегонавяванията и закъсалите автомобили по
пътя Тутракан-Пожарево

са причина за временното
затваряне на пътя. Преди
това на населението е
доставен хляб.
До редакционното приключване на броя, главният
път Русе – Силистра, не бе
официално затворен, но пък
проходим при тежки зимни

условия. Затова и апела на
институциите е да не се
предприемат неналежащи
пътувания.
Автогара Тутракан в
четвъртък не бе посетена от нито един автобус,
нито пък от там излезе
междуселищен такъв. За-

ради снегонавявания по
усойните места и опасни
завои бяха спрени регулярните линии до селата от
общината.
Вътрешноградския
транспорт изпълняваше
своите разписания също
при зимни условия.

Оптимизация на щатната структура
на администрацията
Калина ГРЪНЧАРОВА
овата структура
и численост на общинската администрация в Тутракан ще
бъде разгледана и гласувана на поредната сесия
на Общинския съвет на
30 януари, понеделник.
Ако предложението /
докладната записка/ бъде
гласувано от съветниците, през следващите
4 години община Тутракан ще има 2-ма зам.кметове, секретар и 7
дирекции.
На пряко подчинение
към кмета д-р Димитър
Стефанов ще са главният архитект, 5-те кметски наместници и 7-те
кметове на кметства.
Секретарят на общината и зам.-кметовете
също ще са на пряко подчинение на д-р Стефанов,
като те обаче ще ръководят по няколко дирекции.
Секретарят на общината получава две дирекции – „Информационно
обслужване и общински
услуги” с 30,5 щата и
„Местни данъци и такси”
с 5 щата.
Зам.-кметът по стопанската дейност получава три дирекции – „Инфраструктура и опазване
на околната среда” с 15
щата, „Финанси, счетоводство и бюджет” с 8
щата и „Общинска собственост и стопански
дейности” с 28 щата.
Вторият зам.-кмет ще
отговаря за две дирекции – „Инвестиционни
дейности и европроекти”
със 7 щата и „Хуманитарни дейности” – с 23
щата.
По време на заседа-

Н

Кметовете на Нова Черна - Нехат Ебазер, на Цар Самуил
- Мехмед Юмер и на Старо село - Ангел Друмев защитиха
нуждата от втори специалист в големите кметства

нията на Постоянните
комисии към Общинския
съвет секретарят на
Общината Даниела Гвоздейкова информира, че с
тази структура ще бъде
извършено 12,65% оптимизация на разходите за
2012 г.
17 щатни бройки ще бъдат съкратени и от 150,5
щата ще останат 133,5.
От дейностите с държавен характер от 83
бройки ще останат 81, а
от дейностите с общински характер – от 67 бр.
на 52,5 бр.
Гвоздейкова информира,
че през годината максимално ще се наблегне на
пълно използване на държавната субсидия, като

целта е да се намалят
максимално средства
за дейности с общински
характер.
Бройките специалисти
ГРАО по селските кметства са предвидени за
съкращение, тъй като регистрите се прехвърлят
в общинската администрация в града с цел да
се състави електронен
регистър.
Кметовете на Нова
Черна, Старо село и Цар
Самуил настояха пред
постоянните комисии и
секретаря на Общината
бройките „ГРАО” в трите
големи кметства да не
бъдат съкращавани изтъквайки обема работа,
който се извършва от

специалистите.
Новата структура на
общината е разработена
при спазването на Закона за администрацията
и Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
След приемането на
структурата, в общинската администрация ще
изработят Устройствен
правилник, който ще бъде
предложен за разглеждане и утвърждаване
от Общинския съвет, а
третият етап - длъжностното разписание,
е в компетенциите на
кмета и се одобрява от
него, поясни още Даниела
Гвоздейкова.
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ПРОЕКТОБЮДЖЕТ` 2012

По-ефективно управление на публичните финанси
Калина ГРЪНЧАРОВА
риоритетите на Община Тутракан при
изпълнението на Бюджет`2012 са заложени в
един девиз, бих го нарекла
– „По-ефективно управление на публичните финанси
чрез засилване на контрола към доставчиците на
услуги, изпълнителите на
доставки и реализирането
на проекти”, каза по време
на публичното обсъждане
на отчета на бюджета за
2011 г. и проектобюджета
за 2012 г. главният счетоводител на Общината Николинка Ганева. Тя поясни
обстоятелствено какво
„се крие” зад всяка цифра
заложена в приходната и
разходната част на проектобюджета.
Основни отправни точки
при съставянето на проекта за бюджет са действащото законодателство;
обхватът на приходите
от местни данъци и такси
и цени на предоставени
услуги от общината през
2012 г.; решенията на Общински съвет-Тутракан
засягащи рамката на бюджет 2012; възможността
за привличане на външно
финансиране; Потребностите на населението от
услугите на общината и
възможноста на същото
да заплати за тяхното
ползване, както и разме-

П

рът на неплатени задължения към 31.12.2011 г.
Общата рамка на приходите на проекта за
бюджета за настоящата
година е 7 890 147 лв.
Общата субсидия за
делегираните дейности е
в размер на 4 176 183 лв.
Изравнителна субсидия за
подпомагане дейностите
общински характер е 964

600 лв., в т.ч. – за снегопочистване – 24 200 лв,
капиталови разходи - 175
600 лв., в т.ч.- ОПМ- 94 700
лв. или общо средства от
централния бюджет - 5
316 383 лв.
Собствените приходи в
проекта за бюджет са 2
078 133 лв., в т.ч данъчни
– 456 500 лв., неданъчни
– 1 621 633 лв, преходен

остатък – 527 138 лв.,
предоставени трансфери - 86 375 лв., заеми за
възстановяване - 8 500
лв., лизинг за МПС - 2 292
лв. и собствени приходи в
делегирани дейности – 65
660 лв.
Допълнително привлечени средства по проекти
за периода 2011 г. – 2012
г. са по проект „Основен

При напускане работодателите
задължително издават служебна
бележка за платените доходи
Р

аботодателите имат
задължение да издадат служебна бележка на служителите си в
случаите, когато няма да
извършват годишно преизчисляване на данъка от
доходите им по трудови
правоотношения. Тази промяна в Закона за данъците
върху доходите на физическите лица влиза в сила от
началото на 2012 г.
Така например ако сте
работили на трудов договор, при напускането, служебната бележка се издава
в срок от един месец след
последното изплащане на
заплатата, но не по-късно
от 31 декември. Служебна

бележка се издава и в случаите, когато имате повече
от един работодател. Например ако имате основен
такъв и работите на втори
трудов договор, вторият е
длъжен да издаде служебна
бележка до 10 януари 2012 г.
Заради тези новости през
2012 г. са утвърдени два образеца на служебни бележки
за изплатените доходи.
Първият образец се издава
от основният работодател
и отразява резултатите
от годишното преизчисляване на данъка, а вторият в останалите случаи. Образците на служебни бележки
са публикувани в интернет
на www.nap.bg.

От тази година е въведена и парична санкция
за работодатели, които
откажат издаването на
служебна бележка в размер
до 250 лева, а при повторно
нарушение, глобата е до
500 лв.
ОТ НАП напомнят, че
декларация за облагане на
доходите през 2012 г. не
подават тези граждани,
които са имали доходи
само от трудови правоотношения и нямат данък
за довнасяне или възстановяване и в същото време
няма да ползват данъчни
облекчения.
Годишните декларации за
доходите могат да се по-

дадат по интернет, подписани с електронен подпис,
на място в офиса на НАП в
цялата страна, по пощата,
с обратна разписка и на
място срещу входящ номер
в някои пощенски станции.
Още информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, банковите
сметки и кодовете за вид
плащане, е публикувана на
интернет страницата на
НАП www.nap.bg. Всеки клиент може да се консултира
как да попълни данъчната
си декларация на цената
на градски разговор, избирайки информационния телефон на НАП 0700 18 700.
“ТГ”

Плащаме данъци и осигуровки по интернет

В

сички данъци и осигурителни вноски могат да
се платят чрез интернет.
Това става в онлайн системата за
плащане на НАП. Необходима е
дебитна или кредитна карта и регистрации в сайта на приходната
агенция и в един от порталите за
електронно плащане - www.ePay.
bg или www.eBg.bg. Плащането
през интернет струва под 1 лв.
независимо от наредената сума
и спестява време и разходи в
сравнение с конвенционалните
разплащания. От НАП напомнят,
че за успешно плащане на данъци и осигуровки по интернет
клиентът трябва да знае точния
размер на своето задължение.

Лихвен калкулатор помага да
се изчислят изтеклите лихви за
закъснели плащания, допълват от
приходното ведомство.
Освен за директно плащане
електронната система може да
се използва и за попълване и
разпечатване на платежно нареждане, което да бъде представено в
произволно избрана банка.
На 10 февруари изтича срокът,
в който гражданите могат да
платят с отстъпка от 5% данъка за
довнасяне по годишните декларации за облагане на доходите. От
тази година плащането на данъка
може да стане и в последния
ден, стига сумата да постъпи по
сметката на НАП на следващия

работен ден.
Освен по интернет, плащането на данъци и осигурителните
вноски може да стане по пощата,
с пощенски запис за плащане към
бюджета или по банков път. За
улеснение на клиентите на НАП в
повечето офиси на агенцията са
разкрити банкови гишета, които
обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху
доходите от физическо лице при
превод от банково гише в офис на
НАП не се събират такси.
Данъците и осигурителните
вноски се заплащат по банковите
сметки на НАП. За физическите
лица това е сметката на дирекцията по постоянния им адрес.

Клиентите на НАП трябва да знаят,
че при попълване на преводни
нареждания към бюджета е необходимо да се напише точната
сума, кодът за вид плащане (например 111213 когато се плаща по
данъчна декларация на физическо
лице), входящия номер на данъчната декларация, като задължително се посочва и периодът, за
който се отнася плащането.
Списъкът на кодовете за видове
плащане, както и номерата на банковите сметки на териториалните
дирекции на НАП се намират в
рубриката „Плащане” на интернет
страницата на агенцията (www.
nap.bg).
“ТГ”

ремонт на Етнографски
музей и рехабилитация на
крайдунавски парк, втора
част с прилежащи паркови
зони – 524 244 лв., който
е в процес на изпълнение;
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
рехабилитация на зелени
площи в гр. Тутракан – 1
583 772 лв. - в процес на
изпълнение; ”Реконструкция на общински пътища
и рехабилитация на водопроводна мрежа на с.
Белица” – 3 618 938 лв.
- изчаква се одобряване
на тръжна документация
от финансиращия орган;
Организиране на дейността “ Домашен помощник “
на населените места на
Община Тутракан – 192
395,74 лв. - в процес на изпълнение; Подобряване на
туристическите и културни атракции и свързаната
с тях инфраструктураТрансмариска – древното
начало на Тутракан” – 2
648 467,70 лв. – предстои
сключване на договор;
"Подкрепа на достоен живот – чрез този проект
общината предоставя
услугата “Личен асистент" като подпомага
10 потребителя за срок
от 19 месеца - 61 327 лв.;
19 960 312,62 лв. – проект
за изграждане на пречиствателна станция и доизграждане на канализацион-

ната мрежа на Тутракан,
който е на етап одобряване на тръжна документация; „Преустройство и
модернизация на МБАЛ – с
предоставяне на възможност за долекуване” – 4
436 444 лв. – одобряване
на тръжна документация.
Обща рамка на разходите е 7 890 147 лв. - държавен характер – 628 830
лв. и Общински характер
– 547 000 лв. Средствата
са от постъпления от
приходи от местни данъци
и такси. Издръжка на ОА
и кметствата, помощи
по Решение на Общински
съвет, членски внос и др.
– 450 000 лв.; Издръжка на
Общински съвет и заплати – 97 000 лв.
За „Образование“ средствата с общински характер са 382 800 лв., 300 000
лв. – за детските градини,
64 000 лв. – за ОЦИД и 18
800 лв. – за други дейности
по образованието.
За“Здравеопазване”Държавен характер – 129
216 лв. - осигурени са от
ЦБ и чрез тях се финансира издръжката на здравните кабинети в учебните
заведения и детските
градини, с Общински характер – 259 000 лв. – планират се от собствени
приходи за подпомагане на
МБАЛ Тутракан.

Непререгистрираните в
Агенцията по вписванията
юридически лица подават
годишни декларации в НАП
* Корпоративните клиенти
предпочитат да декларират по
интернет

В

сички юридически
лица трябва да декларират дължимия
финансов резултат и
данък за изминалата
година пред НАП, като
подадат декларация до
2 април 2012 година. Важно е да се знае, че тези
от тях, които не са се
пререгистрирали до края
на 2011 година в Агенцията по вписванията,
също подават годишна
данъчна декларация.
Декларация се подава
и от дружествата, които не са осъществявали
дейност през 2011 година. Те подават специална декларация – образец
1010а и не са задължени
да подават годишен отчет за дейността.
Годишните данъчни
декларации на юридическите лица се подават
по електронен път, на
гише или чрез пощенски оператор. Данъчно
задължено лице, което
подаде годишна данъчна
декларация и годишен
финансов отчет до 2
април 2012 година по

електронен път и внесе
корпоративния данък в
същия срок, ползва отстъпка 1% от годишния
корпоративен данък, но
не повече от 1000 лв.
83 е общият брой на
подадените декларации
от корпоративни клиенти в НАП Силистра
до настоящия момент.
Повече от половината
- 48 от тях са подадени
по електронен път. 42%
от корпоративните клиенти са предпочели да
посетят лично офиса
на НАП Силистра, за да
декларират печалбата
си за 2011 година.
От НАП Силистра напомнят, че юридическо
лице, което не подаде
декларация или не я подаде в срок, се наказва
с имуществена санкция,
а неговия управител се
наказва с глоба за допуснатото нарушение.
Санкцията за юридическото лице е в размер
от 500 до 3000 лв., а за
управител, ликвидатор/
синдик глобата е в размер от 200 до 1000 лева.
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"...Бойчеви са дали живот на българския народ..." рецитират вдъхновено староселци
Н

Калина ГРЪНЧАРОВА
а празник като на
празник, но на Бабинден – задръжки няма!
Тогава смехът и закачките
са безкрайни, а искрената
благодарност към съвременните „баби” – акушергинеколозите и акушерките струи от всякъде.
21 януари 2012-та не
направи изключение. Празникът започна от Община
Тутракан, където староселки – и млади, и стари
пяха, играха и поздравяваха
кмета д-р Димитър Сте-

След общинските коридори, староселки посетиха
Дома за стари хора, д-р
Биляна Георгиева, частни
фирми. За да се върнат
отново там, от където
всички са започнали живота си. АГ-отделение!
Поздравителен адрес до
екипа на АГО от името на
кмета, поднесе неговият
заместник Петя КнязоваВасилева, а също и общински дар – климатик за
Родилна зала.
Началникът на ОАИЛ д-р
Стоянка Димова показа

А сегаааа - дядо поп да измие
ръцете на "бабата"...

"Ръся, кмете, за късмет! На хаирлия да е кметуването ти,
ама, да не забравяш и наше село - Старо село..." - реди попът-каубоец. Така празникът започна от Общината...

Снимка за спомен с д-р Л. Бойчев.
Да помни, че коренът му е староселски!

фанов, който разбира се
„бръкна в кесията” спазвайки ритуала.

своя поетичен талант
в специално написан за

отделението
весел празничен
стих, след което своите пожелания отправиха
„старите” староселки, като
не забравиха да
измият ръцете
на екипа акушергинеколози - д-р
Любомир Бойчев, д-р Богомил
Бойчев, д-р Ели
Александрова и
д-р Камен Димитров. Подарък имаше и от
управителя на
болницата д-р Една щастлива майка - Елвира Бойчева
Любомир Бойчев със своите синове - д-р Любомир Бой– професионална чев и д-р Богомил Бойчев

Доволни от поетичните послания на д-р Димова позират
д-р Любомир Бойчев и съпругата му д-р Кармен Мишу-Бойчева

ютия за бебешки дрешки.
След тях специално послание отправиха и младите
староселци от оркестър
„Добруджанче” и състав
„Настроение”. Да, точно
така! Настроение имаше,
и поетично вдъхновение
също:
"Даваш живот на много
деца
и правиш семейства
щастливи.
Щастлива си, когато

На празник в с. Зебил

Специални поздравления от името на общинския кмет поднесе неговият заместник Петя Василева-Князова, плюс...
подарък - климатик за Родилно отделение

И в Белица се веселиха на Бабинден

родиш
и да изродиш е прекрасно.
Бойчеви са дали живот
на българския народ…
Със секцио, без секцио,
шиене и бродерия.
Братовчед ми е, но не
знае той,
че с момче ме дари.
И вече бие тъпана, нали!
Много здраве му желаем,
а за другото си траем.
Дните изпълнени с радост,
а вечерите – с топлина!"

Този стих е посветен на АГ-отделение.
Негов автор е д-р Стоянка Димова, началник
на ОАИЛ, и тя го връчи в празничния ден на своите колеги-акушери. А вечерта поднесе на всеки
работещ в отделението поздравление в стихотворна форма, илюстрирано от нейния колега
д-р Сирхан Джелилов.
Щом пристигне тук родилка,
ние слагаме престилка.
- Хайде, дишай, напъни!
Бебето да се роди!”

Р

С уважение към
д-р Калинка Милкова

ано сутринта на Бабинден самодейките от читалището в с. Белица
се събраха облечени в костюми, характерни за този празник, и
тръгнаха да честитят на всички жители, които бяха излезли по
улиците. Поздравиха служителите в кметството, продавачите в магазините и разбира се - личния лекар д-р КалинкаМилкова.
По стара българска традиция й поляха да си измие ръцете като и
пожелаха здраве, по-малко пациенти и повече бебета в селото.
Веселбата продължи в дискотека "Ина", където всички жени се събраха
на кръшно българско хоро.
Силвия ПЕТРОВА

Докторите ни поглеждат
и веднага ни нареждат
- Бързо се организирайте
и за шев ми асистирайте!”
На вратата се звъни –
раждането не върви.
Тоновете се забавят,
бързо, секцио ще правят.
Операции, кюртаж,
а на третия етаж
настаняват се подред,
чакат всяка своя ред.
Бременни за наблюдение
друга има възпаление,
за аборт пък трета чака
и спирала да се маха.
Акушерки и сестри,
ний на смяна сме по три.
ала вечер щом настане

И кметът Костадин Манев
беше "преджобен" бабинденски

и ни работа захване
трите трудно е да смогнат
и на всички да помогнат,
но сме толкова добри,
работа не ни тежи.

Зайде НАИМ
абинден е един от големите народни празници посветен на
жените, които в миналото са помагали при раждане, както и на
младите булки и невести, които вече са раждали. Някога е бил
празник в чест на бабите-акушерки, а днес на медиците от родилните
отделения. Гост на празника на жените от с. Зебил беше Фатме Ибрям
Юдаим - дългогодишна акушерка на селото. От 1968 г. до 1975 г. тя е
израждала над 250 бебета в Зебил. По това време там е имало Родилно
отделение. От четири години тя е пенсионерка, но бе спазена традицията
да се измият ръцете и да се дари с кърпа. (на снимката горе)
Първото бебе за 2012-та родено в тутраканското Родилно отделение е
момиче и е от с. Зебил. Елчин е първото дете на Фейме и Ертунч Юдаим,
родено на 7 януари при д-р Любомир Бойчев.

Б
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Водомоторният спорт - едно от
лицата на Тутракан
В

одомоторният спорт е
създаден като спортнотехническа дисциплина
към Министерство на отбраната с
цел подготовка на млади морски
кадри през далечната 1948 г.

няколко години българските състезатели по водомоторен спорт са
достигнали спортно-техническо
майсторство позволяващо им да
участват в международни състезания и да заемат призовите места.

много състезатели и развива
материално-техническата си база.
Взема участие във всички републикански състезания и турнири
като постига много успехи.
В края на 80-те години водо-

Екипът - състезатели и механици на състезание в Първомай
на язовир ''Брягово'' през 2011 година

2010 година, на състезание в град Лом
От ляво на дясно: Павлин Димитров, Никола Тодоров, Камен Чимидялков

Първото състезание е проведено
през 1953 г. в гр. Варна, едни от
водещите клубове тогава са били
София, Варна, Бургас, Русе, Лом,
Силистра.
В сравнително кратък период от

През този период на развитие
клубовете в България стават над
40, в това число и Морски клубТутракан.
Постепенно през годините,
Морски клуб-Тутракан подготвя

моторният спорт в гр. Тутракан
преустановява състезателна и
образователна дейност и този
период продължава до 2005 г.
След близо 20-годишно прекъсване, група ентусиасти решават да

възродят този атрактивен спорт
в нашия град. Поставят новото
начало като закупуват две стари
лодки. До създаването на Клуб по
водомоторен спорт-Тутракан, две
години отборът се състезава за
клуб „Васил Маринов”, гр. Русе, а
състезателите на Тутракан заемат
призовите места - още първата
година имат Републикански шампион и едно трето място.
От 2007-ма до днес Клубът създава своя материално-техническа база и
подготвя състезатели в
различни класове. За пет
години Клубът се развива
бързо и става един от
водещите в този спорт в
страната.
Спортната статистика
на успехите е регистрирала много постижения.

2007 г.

В Републиканската надпревара състезателите
печелят 1-во и 2-ро място
в Клас SA 250 куб.см и
3-то място в Клас SC 550
куб.см. Отборът заема
трето място в крайното
класиране.

2008 г.

Клубът се състезава с
6 лодки и става шампион
на България. Индивидуално
пилотите печелят 3 златни медала в Клас SA 250
куб.см, Клас ST 250 куб.
см, Клас R-1000 и бронзов
медал в Клас SC 550 куб.см.

2009 г.

В отборното класиране на Републиканския шампионат заемат
четвърто място с два златни меда-

Новочерненки празнуваха
Радка ИВАНОВА		
абинден - една стара
българска традиция, която продължава и до ден
днешен в Нова Черна. Празнува
се в чест на бабите, за здраве и

Б

живот на децата, за плодовитост
на жената.
И тази година новочерненки
празнуваха. В една от залите
на читалището звучи българска народна музика. Празнично
облечени в черненска носия
Цветелина Георгиева, Виолета
Вълева, Николина Драганова,
Иванка Костадинова, Калина
Черникова, Рада Стоянова и
гостите се събраха на народното
увеселение. Поздравление към
всички поднесе председателят на
читалището Тодорка Владимирова с пожелание за много бебета и
късмет на младите майки.
Цветанка Стоянова ст. специалист ГРАО в кметство Нова Черна

представи информация за броя
на родените бебета през миналата
година – 18. Последното родено
бебе е Борислава Бисерова Белчева, а най-възрастната жена е
Фатме Назиф - родена 1920 г.

ската сестра Мария Вълчева,
която пожела леко раждане на
младите булки, добро отглеждане
на бебетата от страна на бабите и
късмет на всички жени. След това
се завихриха кръшни български
хора, пяха се песни в изпълнение
на самодейките Цветелина Георгиева, Тодорка Владимирова,
Трендафила Иванова, София
Александрова, хуморът и той не
отстъпваше в изпълнението на
Рада Стоянова, която прогонваше със своя украсен суров прът
всеки показал се на вратата мъж.
В забавно-развлекателните игри
се включиха жени от различни
професии и възрасти. Най-активните бяха: Стоянка Филчева,
Пепа Христова, Мария Ганчева,
Шукрие Наджи, Марияна Иванова,
Иванка Русева, Марияна Георгиева, Виолета Вълева и много други.
Голямата награда от томболата
спечели Дянка Енева.
Този празник отново показа,
че черненката не забравя своята
автентичност и може да се весели.

Най-възрастната жена на празника баба Яна Станкова разказа как
са празнували на този
ден преди
много години, когато
наистина
са раждали
при "бабата". Приветствие от
името на
медицинските кадри
в Нова Черна поднесе
м е д и ц и н - Кой пръв излапа банана?

Т

ака, както традицията изисква, Денят на родилната

помощ или Бабинден бе
отпразнуван в селата
Варненци и Цар Самуил.

ла в индивидуалната надпревара в
Клас SA 250 куб.см и Клас ST 250
куб.см и един сребърен в Клас SC
550 куб.см.

2010 г.

Състезателите отново се борят
достойно като печелят два златни
медала в Клас SA 250 куб.см и
Клас ST 250 куб.см, един бронзов медал в Клас R-1000 и един
сребърен в Клас SC 550 куб.см.
В отборната надпревара отборът
заема престижното второ място.

2011 г.

След няколко оспорвани състезания пилотите в Клас SA 250
куб.см и Клас Jt 250 куб.см отново
завоюват два златни медала.
Състезателите в Клас SC 550 куб.
см и Клас R-1000 заемат две четвърти места. Клубът отново става
на стр. 3

В с. Варненци под ръководството на Донка
Георгиева градусът на
настроението бе на
висота с много музика,
танци и забавни игри.
В с. Цар Самуил самодейки към местното
читалище облечени цветисто обикаляха селските улици и спираха
всеки срещнат индивид
от мъжки пол. Най-напред обаче, те изпълниха традицията да
измият ръцете на „бабата” - кмета на селото
фелдшер Мехмед Юмер,
когото натовариха и на
каруца.
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ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СЕЛО СОКОЛ

В

ече девети месец над
40 човека от село Сокол
ползват услугите на Дневен център. Същият е изграден
по проект „Създаване на Дневен
център за възрастни хора с увреждания в село Сокол”. Проекта
се реализира от СНЧ „Освобождение – 1940” в партньорство с
Община Главиница. Периода на
реализация е 14 месеца, като
самата социална услуга и нейното
предоставяне стартира през м.
Май 2011 г. Проекта приключва
на 29.02.2012 г.
Социалният дом за лица с
увреждания предоставя комплекс от социални услуги, който
включва здравни грижи, рехабилитационни процедури, хранене
3 пъти дневно, психологически
консултации, трудотерапия, музикална терапия и други дейности,
насочени към подобряване на
емоционалното и здравословно
състояние на потребителите,
усещането им за принадлежност
и социална значимост. Немаловажно за процеса на социална
интеграция на потребителите е
и периодичното организиране и
провеждане на екскурзии до различни населени места, събития,
обекти (посещение на Дневния
център в с. Средище за обмяна
на опит, посещение на резервата
Сребърна, Русенски Лом, средновековна крепост „Червен”, Демир
баба теке, Свещарска гробница,
Добруджанска къща Гарван и
други; участие в националния
фолклорен събор Евро фолк 2011
г. в гр. Приморско; екскурзия до
с. Гърлица в Република Румъния

Народно читалище
"Н.Й.Вапцаров-1873” гр. Тутракан

Снимка за спомен от
Демир баба теке

за среща с близки, роднини и
познати – жителите на с. Сокол
са преселци от това село).
Предоставянето на комплекса
от социални услуги се базира
на методологията за дейността,
утвърдена от АСП. За всеки кандитат – потребител се извършва
оценка на потребностите, след
което се изготвя индивидуален
план за работа с него. В процесса
на седмичната дневна грижа
за клиентите се разработват
програми за групова трудо, арт
и музикална терапия, като често
това става със съдействието на
самите потребители. Ежемесечно
персонала на ДВЦХУ, съвместно
с потребителите, организира
честване на рождении дни за

родените през съответния месец.
Не се пропуска отбелязването на
нито един национален или традиционен празник. В рамките на
трудотерапията потребителите,
подпомагани от екипа на центъра
изработват различни експонати,
част от които бяха представени на
изложба в чест на 3 – ти декември
– Международен ден на хората с
увреждания.
Основен приоритет при реализирането на проекта е постигането на социална интеграция на
възрастните хора с увреждания
от Община Главиница. В изпълнение на този приоритет, предстои
провеждането на кръгла маса на
тема „Създаване на условия за
социално включване на хората с

увреждания”, която ще се проведе
през месец февруари 2012 г. в с.
Сокол.
Предоставянето на комплекса
от услуги в Дневния център в с.
Сокол за момента е единственият
по рода си в общината. Чрез него
продължава насърчаването на
социалната и културна интеграция
на възрастните хора с увреждания, създава се добра социална
среда и се подобрява тяхното
положение.
С включването на услугата
Дневен център за възрастни хора
с физически увреждания като
делегирана държавна дейност
за 2012 г. в бюджета на Община
Главиница ще се създаде предпоставка за устойчиво развитие

Ви кани да участвате в

Открита поща на тема:

„На любовта с любов”
по повод 14 февруари - Ден на влюбените .
Чрез нас можете да изненадате Ваш любим
човек за празника.
Потърсете ни, не се колебайте!
Ние Ви очакваме до 10 февруари!
гр. Тутракан, пл.”Суворов” № 2, тел. 60567,
60045
e-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg

"ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" - необходимата социална услуга

О

т една година на територията на община
Главиница се реализира проект, по който се
предоставя социалната услуга „Домашен помощник”,
насочена към възрастни
хора с увреждания и самотно
живеещи на територията на
община Главиница – в селата
Зафирово, Коларово, Дичево, Сокол и Суходол.
Проекта се реализира от
СНЧ „Освобождение – 1940”
– с. Сокол за период от 14
месеца в партньорство с
община Главиница.
С предлагането на социалната услуга «Домашен
помощник» се подкрепят
самотно живеещи възрастни
хора и лица с увреждания от
община Главиница, за да се
чувстват те самостоятелни
в обичайна домашна среда.
Услугата включва осигуряване на текущо почистване
и поддържане на лична хигиена, приготвяне на храна,
помощ при закупуване на
хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и
вещи от първа необходимост,
със средства на клиента,
заплащане на ел.енергия,
телефон, вода, данъци и пр.
Фактическото предоставяне на услугата стартира
от месец март 2011 г. Към
момента от нея са се ползвали 122 лица, като потребителите заплащат месечна
потребителска такса (същата
се приспада от бюджета на
проекта), изчислена на базата на техния личен доход
и месечния брой часове за
предоставяната услуга. Тя се
предоставя след сключване
на тристранен договор – дос-

тавчик – потребител - домашен помощник. Социалната
услуга „Домашен помощник”
се предоставя в рамките на 8
часов работен ден, като един
домашен помощник обгрижва
повече от един потребител,
според заявеното желание от
страна на потребителите за
ползване на услугата. Всеки
потребител има изготвен индивидуален план за работа,
който се актуализира на 6
месечен период.
При посещенията на място
за оценяване на работата
по индивидуалните планове
и напредъка по тях, потребителите споделяха своите проблеми и надежди и
изказваха благодарност за
възможността да получават
тази социална услуга. При
по–голямата част от тях се
отчита напредък и подобряване на емоционалното и
здравословното им състояние. Подобрение се отчита
и в битовия начин на живот
(топлина през зимата, удо-

влетвореност при справяне
със задачи, които за потребителите е трудно да извършат
сами – напр. почистване
на двора, дребни ремонти,
основно почистване на дома
и др.). Силно обнадеждаващ
факт за социалния ефект от
проекта за потребителите е
споделянето от тяхна страна,
че се чувстват полезни и с
възможности за справяне
с елементарни действия от
ежедневието си. При много
малко от потребителите не
се отчита напредък, което се
дължи на силно увреденото
им здравословно състояние.
По проекта ангажирани като
домашни помощници са 34
лица от общината, по – голямата част от които трайно
безработни. Всички домашни
помощници, преди да започнат
работа като такива, са обучени
относно ръководните принципи и същността на услугата,
правилата и процедурите при
предоставянето й, управление
на основните рискове при

потребителите. Ежемесечно
те получават професионални насоки и подкрепа, чрез
включването им в поддържащи
обучения и супервизия.
За контрол и мониторинг
върху качественото предоставяне на услугата „Домашен
помощник” по проекта е ангажиран социален консултант,
който всеки месец посещава
потребителите по домовете
и се информира, относно
качественото предоставяне
на услугата и спазването
на принципите за зачитане
на личното пространство,
самостоятелност и независимост на потребителя и др.
Една от основните задачи
на социалния консултант е
и да подпомогне домашните
помощници и/или потребителите при необходимост
(разяснения, насочване, предотвратяване на конфликтни
ситуации и пр.).
Предоставянето на услугата
по проекта продължава до
месец Февруари 2012 г., като в
периода до приключването на
проекта екипа предвижда провеждане на кръгла маса на тема
„Социалното включване на хора
с увреждания и самотноживеещи възрастни хора”.
Резултатът към който е
насочен проекта и който
Читалище «Освобождение
– 1940» цели и постига с
реализирането му е подобряване качеството на живот на хората с увреждания
и самотно живеещи стари
хора в община Главиница,
чрез зачитане на личните им
предпочитания и намаляване
на риска, свързан с необходимост и зависимост от
институционален тип грижи.

От 28 април до 1 май 2012 г.

АДРИАТИЧЕСКА ПРИКАЗКА
Дубровник-Будва-Котор
Програма
1 ДЕН – Отпътуване на 27.04.2012 в 20:00 часа по маршрут
Тутракан-София–Пирот /Сърбия/ – Ниш–Крушевац–Нови Пазар–
Беране /Черна гора/ – Мойковац–Подгорица–Будва. Пристигане
- късен следобед на 28.04.2012 г. в известния черногорски курорт
Будва на Будванска ривиера. Настаняване в хотелa. Вечеря.
Нощувка.
2 ДЕН - Закуска. Отпътуване за Дубровник - преминаване с
ферибот през Которски Залив – Херцегнови - Хърватия - Цавтат – Дубровник. Панорамна разходка по старинните улици на
средновековна Рагуза - улица Страдун, двореца Спонца, Доминиканския манастир, колоната на Орландо, Градската часовникова
кула, Гундуличева поляна /селския пазар/, двореца Княжев двор,
Дубровнишката катедрала, Францисканският манастир и Аптеката, църквата Св.Спас, големият и малкия фонтан на Онофрио.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
3 ДЕН - Закуска. Отпътуване за Котор - градът и районът около
него са включени в списъка на UNESCO. Туристическа обиколка
в старият град: Западната порта на градските стени, Главния
площад, Часовниковата кула, двореца на Дуковете, Византийския
дворец, катедралата Св.Трифон. Кратко свободно време.
Туристическа обиколка в Старият град на Будва - църквата
Св.Троица, катедралата Св.Йоан и Цитаделата. Връщане в хотела.
Вечеря. Нощувка.
4 ДЕН - Закуска. Отпътуване за България. Пристигане късно
през нощта.
Цена: 379 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, фериботни
такси, 3 нощувки, 3 закуски и 3 вечери в хотел 2/3 * на Будванската
ривиера, медицинска застраховка, екскурзоводско обслужване,
„Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време на
екскурзията.
Цената не включва: входни такси за забележителностите в Дубровник – 27 евро общо /Францискански манастир, Доминикански
манастир, Катедралата “Възнесение Богородично ”, Княжев двор,
Крепостни стени/;
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
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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 в Западна и Централна България валежите ще спрат и облачността ще се разкъса.
В Източна България през по-голямата част от
деня ще вали сняг и ще духа силен северен вятър,
който ще образува навявания. Минимални температури между минус 7 и минус 2, максимални
между минус 4 и 1°.
В събота и неделя времето ще е студено.
По-значителни разкъсвания и намаления на облачността ще има в събота, а в неделя в източните
райони ще превали слаб сняг. В Източна България
ще духа до умерен северен вятър.
В началото на следващата седмица времето
ще остане студено, облачността ще е значителна и от време на време ще прехвърча слаб сняг.
Ще духа слаб, в източните райони умерен североизточен вятър. Преобладаващите минимални
температури ще са между минес 5 и минус 10°,
максималните между минус 5 и 0°.
Дежурен синоптик: Гергана КОЗИНАРОВА
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...

27.01-2 .02.2012 г.

Водомоторният спорт - Сашо Андреев отново
едно от лицата на републикански шампион!
Тутракан

Екипът на Клуб по водомоторен спот - Тутракан след състезанието
в Лом през 2011 година

от стр. 5
вицешампион.
Безспорно всички тези постижения са плод на дългогодишен
труд на механици и състезатели.
„Малкият, но много качествен отбор от гр. Тутракан” има амбиции
да участва в международни състезания, но за да се осъществи това
са необходими много средства.
Водомоторният спорт е един от
най-скъпите, опасни и атрактивни
спортове в света. През годините
Клубът е подпомаган в различна

степен от много спонсори. Частни
фирми и Община Тутракан правят
възможно участието на отбора във
всички организирани турнири в
България от БФВМС. „Лодкостроител” е спомогнал за направата на
две състезателни лодки. Последното попълнение в материалната
база е състезателна лодка от Клас
R-1000 закупена от Германия, благодарение щедрото спонсорство на
Любен Драгнев, а транспортирането й до България стана възможно
чрез фирма „Инерт” ООД.
В борбата за високи резултати,

от стр. 1
В Държавното първенство по свободна борба за
момчета Школата по борба
се представи с отбор в
състав: Ивайло Георгиев –
кат. 53 кг, Стоян Стоянов
– кат. 59 кг, шампионът
Сашо Андреев и Иван Орлинов – кат. 66 кг и Кристиян
Василев – кат. 73 кг.
На снимките:
- горе - Отборът по борба със своя треньор Сашко
Змеев
- долу - Шампионът с
треньора

Клубът по водомоторен спортТутракан се конкурира и изпреварва големи и развити клубове
от Варна, Русе, Лом, Кърджали,
Пловдив или още по-конкретно –
с 10 клуба от 10 български градове. Сред тях Тутракан е най-малък
град, но не и по постижения в този
атрактивен спорт.
За настоящата състезателна
година Клубът е амбициран да се
докаже отново в четирите кръга
на републиканското първенство.
Очаква се единият кръг да бъде
домакинстван от Тутракан.

и да почерпят:

28 януари – Ваня СОФРОНИЕВА, Чистач, Община
Тутракан
28 януари – Севим КЯЗИМ, Кмет на с. Търновци
29 януари – Таня ТОДОРОВА, гл.експерт „Младежки
дейности и спорт”, Община Тутракан
29 януари – Златка ВОЙНОВА, студентка, гр. Тутракан
30 януари – Стефка СТАНКОВА, пом.-директор на СОУ

„Йордан Йовков”
1 февруари – Насуф НАСУФ, общински съветник от
ДПС, ОбС-Главиница
1 февруари – Алекси БАРБУЧАНОВ, нач.-отдел „Приходи
от МДТ”, Община Тутракан
2 февруари – Сениха НЕАЗИ, общински съветник от
ДПС, ОбС-Главиница

СМЯХ
Надпис в зъболекарски кабинет:
"Бог ни дава зъби два пъти в живота. Третият път вече трябва да се
плаща."
Крокодилът Гена не си харесваше особено името, затова при запознанство се представяше като "Lacoste".
По социалистическо време група студенти се явяват на изпит по
политикономия. Излиза един - доволен, ухилен… Колегите му го питат:
- Какво стана бе?
- Скъсаха ме.
- А защо си такъв доволен?
- Това нищо не е, Пешо направо го арестуваха.
Някой казал на Иванчо, че всички възрастни си имат някакви тайни и
можеш много лесно да ги изнудваш - само им казваш "аз знам всичко"
и готово.
Прибира се Иванчо у тях и казва на майка си:
- Аз знам всичко!
- Ау... Ето ти 20 лева, само не казвай на баща си.
Иванчо доволен прибира парите и отива при баща си:
- Тате, аз знам всичко!
- На ти 50 лева, само не казвай на майка си!
Прибрал и от него парите. Решил да се пробва и с други хора. Излязъл
Иванчо от къщи и видял съседа:

- Аз знам всичко!
Съседът се просълзил и казал:
- Ела тогава прегърни истинския си баща, сине!
Студент влиза в стола, а там всички маси заети. Сяда на една маса,
на която седи един професор.
Професорът намръщено казва:
- Свиня и птица не могат да седят на една маса!
Студентът отговаря:
- Ами, аз тогава отлитам...
Професорът много се ядосал и решил да скъса студента на изпита.
По време на изпита обаче студентът отговорил перфектно на всички
въпроси.
- Добре, ще ти задам последен въпрос....Представи си, че вървиш
по улицата и намираш две торби - едната с пари, а другата с акъл. Коя
от двете ще избереш?
- Тая с парите!
- А аз щях да избера тази с акъла...
- Нормално! Кой, каквото няма, това си избира....
Професорът се ядосал още повече, взел книжката на студента и
написал вътре - "ГОВЕДО".
Студентът без да погледне я взима и напуска стаята. След една минута
надниква отново през вратата и казва:
- Господин професор....гледам тука, че сте се подписали, а оценка
не сте ми сложили....

СУДОКУ

Честит рожден ден
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