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РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

у

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 5

Година L

3 - 9 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

Договорите
за сметопочистването –
още едно тежко наследство
Калина ГРЪНЧАРОВА
ключени договори от
предишния кмет Г.
Георгиев за сметопочистване и сметоподдържане с шуменската фирма
„ВАП” в ущърб на общината, останали „тайни” за
обществото; чиновническо
адвокатстване в полза на
фирмата; неспазване клаузите на договора от „ВАП”
за почистване на уличните
платна, площади, алеи,
паркове и други територии;
тотална липса на контрол;
непрекъснато увеличаващи
се разходи по услугата и
размера на промила през
годините; завишени прогнози за тонажи смет и
на стр. 3

„Винария`2012”

С

Румен Петков "претопля
предизборни манджи",
в Главиница бойкотират сесия
П

редизборно споразумение
представи на 30 януари
пред медиите в Плевен
депутатът от Коалиция за България
Румен Петков, съобщи пресцентърът на БСП. Документът включва
договорки между представителя
на ГЕРБ в силистренската община
Главиница Рашко Денев Стойчев
и представителя на партия „ЕНП”
Хюсеин Муталиб Хамди за балотажа на местните избори. Споразумението предвижда още след
изборната победа подписалият го
"председател на Общинския съвет
на ГЕРБ" в Главиница Рашко Денев
да бъде назначен за заместниккмет с ресор „Финанси и стопанска
дейност”. Бъдещият кмет Хамди
на стр. 3

Заповядайте на тазгодишното издание на „Винария”, което ще се проведе на 4 февруари, събота,
от 10 часа, в кафе-аператив „Мелани”
(до парк „Христо Ботев”).
В изложението каним да се включат всички любители винари от община Тутракан с приготвените
от тях в домашни условия вина.
Жури ще дегустира и оцени по определени критерии изложените напитки в категориите: червено
вино, бяло вино и розе.
Организаторите от Община Тутракан са приготвили награди и грамоти за призовите места.
В извънконкурсната част на изложението са
поканени да участват и фирми производителки на
гроздовото питие.

Очакваме Ви!

Първанов няма да
представи книгата
си в неделя в
Силистра, студ и
сняг са причината?
П

резидентът на България (2001-2010 г.) Георги
Първанов няма да бъде гост на Силистра в неделя,
както бе обявено преди ден-два. Студ и сняг са
причината за отлагането на визитата му, свързана с
представено на книгата „Отчетът на президента“. Не
на стр. 4
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регион

3 - 9.02.2012 г.

Николай ДИМОВ, Областен управител:

НОВИНИ
НАСРОЧЕНА Е НОВА СЕСИЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЛАВИНИЦА
След като първата за м.януари редовна сесия на Общински съвет-Главиница на 30 януари се провали заради
липсата на кворум (съветниците от ДПС и БСП не се явиха),
председателят на местния парламент д-р Себахатин Халид
насрочи ново заседание за 8 февруари (сряда) от 14:00
часа при същия дневен ред.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СВИКА КРИЗИСНИЯ ЩАБ
Областният управител Николай Димов свика вчера
Кризисния щаб за координация. На заседанието, в което
участваха кметовете на 7-те общини от област Силистра,
бе направен отчет и анализ на дейността на институциите
в усложнена зимна обстановка за предходните дни и актуални мерки, предвид прогнозите за нови снеговалежи.
ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА НА СИРЕНИТЕ
Във връзка с извършване на профилактика на сиреннооповестителната система са възможни частични задействания на отделни сирени за времето от 01.02.2012 г.
до 31.05.2012 г. в Силистренска област, информират от
Областната дирекция на МВР. Призоваваме гражданите
на областта да запазят спокойствие и да не предприемат
нищо по случая”, допълват още от там.
УСТАНОВЕНО Е ИЗМРЪЗВАНЕ НА КАЙСИИТЕ
Между 2 и 15% за различните сортове е установеното
измръзване по кайсиите, съобщиха от Опитната станция по
кайсията и земеделие в Силистра. Според ръководителката
на станцията проф. Мария Димитрова измръзванията са
незначителни. Но заради прогнозите за понижаване на
температурите тя не скри опасенията си, че се увеличава
рискът от по-големи поражения по кайсиите. Проверката е
правена в колекционното насаждение на станцията. Предполага се, че в другите райони на Силистренска област,
където са регистрирани по-ниски температури, процентът
на измръзване е по-висок.
В края на седмицата ще бъде направена нова проверка.
Кайсиите са сред традиционните овощни видове, отглеждани в Крайдунавска Добруджа. В района има около 30 000
декара кайсиеви градини. В Опитната станция по кайсията
и земеделие се отглежда колекционно насаждение от 500
сорта-образци.През миналата година бяха показани два
нови сорта ранни кайсии, селекционирани в станцията “Дръстър” и “Истър”.
СПОРТЕН КАЛЕНДАР`2012
Спортните събития през 2012 година ще бъдат свързани
с основните видове спорт, с които се занимават подрастващите в Тутраканска община. Волейбол в зала е първият
турнир още през настоящия м. февруари, последван от
Общински турнир по футбол през март. „Тутраканиада”-та
ще събере ученици от цялата община през май, а през
септември е другото масово състезание – есенния крос.
В тазгодишния Спортен календар е намерило място едно
екстремно и любопитно състезание – „OFF Road”, което се
домакинства от с. Нова Черна през м. юни и се организира от Чавдар Владимиров. През тази година се очаква и
международно участие.
Едно от най-големите и посещавани летни събития е
Празникът на реката, в който спорта и културата са ръка
за ръка в организацията.

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

СЪОБЩЕНИЕ

Община Тутракан Ви призовава да регистрирате и да
заплатите годишна такса за кучетата си, както и да
не ги пускате свободно на територията на общината.
По Наредба № 1 на Общински съвет – Тутракан,
както и съгласно наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Тутракан, собствениците на
кучета са задължени:
- да регистрират кучетата си;
- да заплатят годишна такса от 5 лв. за притежаване на куче /освобождават се от такса собствениците
на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност/;
- под никакъв предлог да не ги пускат свободно и без
надзор на територията на общината.
На собствениците:
- нерегистрирали кучетата си в Община Тутракан,
ще се налагат глоби в размер от 80 до 250 лв. Кучетата могат да се регистрират и в кметствата по
местоживеене.
- неплатили годишната такса за притежаване на
куче в размер от 5 лв., ще се налагат глоби в размер
от 15 до 50 лв.
Таксата може да се заплати и в кметствата по
местоживеене.
Годишната такса за притежаване на куче ще се
събира в периода от 1 – 31 март 2012 г. в кметствата по населени места и в Община Тутракан – отдел
“Местни приходи”.

Директният контакт с хората е работещия
механизъм за увеличаване усвояването на
средства по европейски и национални програми

Р

азяснителна кампания за
открити актуални мерки по
Програмата за развитие на
селските райони инициира областният управител Николай Димов.
Тя е част от заявения ангажимент
- да съдейства максимално за
по-доброто и успешно усвояване
на средствата по европейки и
национални програми.
Първата подобна тематична
среща бе в село Нова Черна. На
близо 70 земеделски производители и животновъди бе разяснена
в детайли актуалната към момента
Мярка 141 - „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на
преструктуриране” от Програмата
за развитие на селските райони
(2007-2013 г). Въпреки мразовитото време, интерес към срещата
проявиха и стопани от селата Цар
Самуил, Старо село, Белица, Шуменци, Преславци и ситовското
село Искра.
Преки срещи с хората по населени места и детайлно разясняване
на възможностите по мерки и
програми – това, според областния
управител Николай Димов, е работещият механизъм за оказване
на реална помощ на хората, които
са инициативни и полагат усилия
за развитие на своите стопанства.
„Нещо повече – държа не само да
бъдат оповестявани мерките, но и
да бъдат обяснявани на достъпен
език, така че заинтересованите
от тях земеделци, животновъди,
овощари максимално добре да ги
разбират и използват”, подчерта на
срещата Николай Димов.
Инициативата на Областния управител бе подкрепена от заместника му Тодора Цонева, от кмета
на Тутракан д-р Димитър Стефанов
и експерти от общината и председателя на „Национална асоциация

на тютюнопроизводителите 2010”
Цветан Филев. Главният експерт
от Областната служба за съвети
в земеделието Ванушка Петкова
представи основните параметри
на Мярка 141, нейните предимства
и изискванията към кандидатите.
Разяснено бе, че Мярката е
достъпна и е предназначена за
най-дребните земеделски стопанства - Такива, които произвеждат
по-голяма част от продукцията
си за собствена консумация и
малка част от нея предлагат на
пазара. Помощта е в размер на
левовата равностойност на 1500
евро годишно (около 3000 лева),
в рамките на 5 години. Тези суми
са безвъзмездна субсидия – т.е.
това са средства, които не трябва
да се връщат. Не се изисква и
собствено участие на кандидата. В
същото време, стопаните добиват
известна сигурност във финансово отношение и подпомагат
усилията или намеренията си да
преструктурират или преориенти-

рат своето стопанство, така че да
е печелившо. По тази мярка могат
да кандидатстват и производители
на тютюн.
Срокът за кандидатстване е
до изчерпване на средствата по
мярката.
Сред основните изисквания, на
които трябва да отговарят кандидатите са: да бъдат регистрирани
като земеделски производители,
по реда на Наредба №3, най-малко
един месец преди датата на кандидатстване; да са до 60 навършени
години и да не получават пенсия
за осигурителен стаж и възраст;
да извършват земеделска дейност
в стопанство, с икономически размер между 1-а и 4 икономически
единици; трябва да обработват
минимум 10 декара земя или 5
декара, ако са в необлагодетелствани райони или отглеждат
трайни насаждения; нито една
от земеделските култури, която
отглеждат, не трябва да надвишава
85%; да отглеждат най-малко две

земеделски култури или един вид
култури или един вид животни.
Обърнато бе внимание, че финансовата помощ за четвъртата и
петата година се изплаща от ползвателя й, при условие че до края на
третата година от издаването на
заповедта за одобрение, той е изпълнил изцяло всички междинни
цели, заложени в бизнес плана му.
От 2011 г. мярката е децентрализирана – това означава, че цялото
консултантско обслужване, което
включва консултации и указания за попълване на документи,
подготвянето на комплекта за
кандидатстване, за изготвяне на
самия бизнес план, се осъществяват в Областната служба за
съвети в земеделието в Силистра.
Експерти от службата заявиха готовността си да посетят на място
конкретното стопанство, за да
са по-практичните съвети им. На
земеделските стопани се предлага
и кратко обучение, под формата на
беседа за прилагането на задължителните стандарти за поддържане
на земята в добро земеделско и
екологично състояние.
Всички тези услуги (консултации и беседи) са безплатни за
стопаните, бе подчертано неколкократно на срещата. Нещо повече,
уточни Ванушка Петрова – гл. експерт в областната служба за съвети
в земеделието – след като бъде
одобрен за помощта, като полупазарно стопанство, кандидатът има
право на безплатно обслужване,
ако реши да кандидатства по някоя
от другите мерки от Програмата за
развитие на селските райони.
Такива тематични срещи, в
близките дни, са предвидени и за
останалите общини, най-скорошната, от които ще бъде в община
“ТГ”
Дулово.

Язовир „Боблата” Национално състезание IT Знайко+
вече с концесионер З
О
бщински съвет Тутракан определи концесионера на язовир
„Боблата” край града. Повече от две години местните
парламентаристи не одобряваха класирания на първо
място участник в конкурса
заради субективни предположения за нечисто минало
на същия. В края на миналия
мандат съветниците не се
съобразиха и с окончателното решение на Върховния
административен съд по
жалбата на спечелилия
концесионер, който отмени
техните решения.
Разглеждайки цялата до-

кументация по проведената
процедура, новият Общински съвет разреши казуса
като задължи кмета на
сключи концесионен договор
за 15 години. Размерът на
концесионното плащане е
80 025 лв. Предстои да се
направят инвестиции за
подобряване на концесионния обект в размер на 150
000 лева, т. е не по-малко
от 10 000 лева на година;
да се разкрият 18 работни места; да се направи
почистване на чашката
на язовира, както и да се
премахне нежеланата рас“ТГ”
тителност.

Анна ГЕОРГИЕВА
а първи път през учебната
2011-2012 година стартира
национално състезание IT
Знайко + .То предоставя възможност на учениците от 5 до 7 клас да
демонстрират знанията си за работа
с информационни технологии. Организатор на състезанието е Сдружение
„Образование и технологии“, гр.
Бургас.
Състезанието IT Знайко + се провежда в три кръга. Първят е дистанционен, а вторият и третият – присъствени. В първия кръг на учениците се
поставят тематични задачи. Те работят самостоятелно по тях и изпращат
своите проекти по електронен път.
„Стартът на IT Знайко+ надмина
всички очаквания – желаещите да
участват в състезанието са над 1000
ученици от 5 до 7 клас от училища
в цялата страна. В първи кръг се
включиха над 600 петокласници,

повече от 300 шестокласници и 115
седмокласници. Те са представители
на учебни заведения от всякакъв тип
от 45 населени места в България,
което доказва ползата от такава
масова организация на състезание по
информационни технологии.
Регистрираните проекти показват
високото ниво на подготовка на
участниците, което от своя страна е
критерий за високия професионализъм на техните ръководители. Явно
чрез този формат е намерена точната
формула, в която децата масово да
покажат своите умения на практика.“
– споделят организаторите.
Валентин Любомиров Николов от
СОУ „Христо Ботев“ град Тутракан
участва с разработка на тема „Компютърните игри“ и зае 15 място сред
седмокласниците. Поздравяваме
младият IT-специалист и му желаем
отлично представяне във втори и
трети кръг на състезанието.

С два проекта в БЛАГОДАРНОСТ ЗА ИБРЯМ ТАЗИМОВ,
КМЕТ НА с.ПРЕСЛАВЦИ
"Красива България"
Н
О
бщинските власти в Тутракан взеха решение за
ново участие на общината в Проект „Красива България” през 2012 г. с три обекта. Първият проект
е за саниране и подмяна на дограмата на Историческия
музей на стойност 40 хил.лв., а вторият – за рехабилитация на два от парковете в града „Славянка” и „Васил
Левски” на обща стойност 20 хил. лв.
Съгласно изискванията на Програмата, Община Тутракан ще участва с 50% съфинансиране от общата
“ТГ”
стойност на предвидените разходи.

а 26 януари, денят със силен снеговалеж и бурен вятър, деветнадесетгодишният Махмуд Али от с. Преславци закъсва
с колата си в пряспа край с. Черногор в продължение на
няколко часа. Колата изгасва и остава блокирана на скорост, разказа
неговият баща Али Алиев.
Кметът на с. Преславци Ибрям Тазимов се обадил на „Гражданска
защита” в с. Зафирово, но тъй като не се е знаело кога ще могат да
дойдат, той е изпратил един трактор да го изтегли.
„Много е жестоко да чуваш детето си с плачеш и премръзнал
глас по телефона. Просто прекарахме един кошмар. Безкрайно
съм благодарен на кмета и на тракториста Кязим Алиев!”, каза в
заключение Али Алиев.
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Договорите
за сметопочистването –
още едно тежко наследство
от стр. 1
разход на километър; платени от тутраканските
данъкоплатци контейнери
за смет, които по договор
остават… собственост на
фирмата и за капак - всяка
година десетки хиляди левове наливани във вездесъщата „ВАП” за техния ремонт
и подмяна (при условие че
не са наша, тутраканска
собственост); „ВАП” е монополист в общината с възложеното му изпълнение на
сметосъбирането в града и
селата и транспортирането на сметта до Депо Русе
– до тези изводи стигнаха
общинските съветници от
Тутракан на проведените

заседания на Постоянните комисии и на местния
парламент в началото на
седмицата.
На седемгодишните безобразия (меко казано) при
разходването на парите
на тутраканци за сметопочистване е време да се
сложи край. Началото за
този мандат постави Временната комисия от съветници посетила съседните
Силистра, Кубрат и Сливо
поле и почерпила тамошния
опит. Нейният председател
Красимир Петров детайлно
представи наблюденията и
изводите, до които са стигнали и оформи решенията
приети на сесията. Така,

на новия кмет вече е възложено да изиска проверка от
оторизираните контролни
органи на договорите с фирма „ВАП”, да направи възможно чрез механизмите на
контрола обединяването на
всички обществени поръчки
по услугата, а на следващото заседание трябва да
бъде представен отчет за
констатираните нарушения
през годините (от сега
ви казвам – няма засечени
такива, но, дай Боже да
изскочи заек от трънката).
Временната комисия ще
продължи своята работа и
за напред, а председателят
й ще участва при подготовката на следващата

обществена поръчка за сметосъбирането в града (в
средата на годината, 7-годишният договор с „ВАП”
изтича).
50 хил.лв. предвидени от
еколога за „ремонт и поддръжка на контейнерите”
бяха пренасочени от т.1 на
План-сметката за разработване на торища в селата.
Прочее, сесията бе наблюдавана от ученици от
СОУ „Христо Ботев” в час
по „Етика и право”…
Б.а.: Такса „Смет”, както обикновено наричаме
проблемите около сметопочистването винаги е
била тема с продължение,
не само в заседанията на

Неочаквана Делегатско заседание
ваканция на Националното
сдружение на общините
С

ъс заповеди на кметовете на общините Тутракан и
Главиница д-р Димитър Стефанов и Хюсеин Хамди
първите три дни от м. февруари бяха неучебни за
училищата на техните територии. Още три дни преди
това учениците също не учиха заради лошите метеоусловия, труднопроходимите пътища и ниските температури
навън и в класните стаи.
Директорите на учебните заведения бяха задължени
да осигурят безопасна и безаварийна експлоатация на
парните инсталации и опазването им от замръзване
през неучебното време.
Принудителната „зимна ваканция” не застрашава приключването на първия учебен срок, коментира началникът на РИО на МОНМ Габриела Миткова. Тя уточни, че
съгласно закона за образованието, директорите могат,
ако се налага да преструктурират учебните занятия и
съответно да поискат удължаване на срока, ако това
е наложително.
От понеделник 6 февруари занятията се възобновяват.

К

метовете на Тутракан и Главиница – д-р Димитър
Стефанов и Хюсеин Хамди участваха в регионалното делегатско заседание за издигане на кандидатури за членове на Управителния съвет на Националното
сдружение на общините в Република България (НСОРБ),
което се проведе на 1 февруари в Разград.
Заседанието е за Северен централен район за планиране. От Тутракан участва и председателят на Общинския
съвет Иван Недев.
Форумът ще се проведе на 1 февруари в гр. Разград.
Присъстващите номинираха и кандидатури за председатели и заместник-председатели на постоянните комисии
на НСОРБ.
Ден по-рано (31януари) от сдружението организираха
обучение за новоизбраните общински кметове и предсе“ТГ”
датели на общински съвети от региона.

Председателят на Временната комисия Красимир Петров

Общинския съвет, но и
на страниците на вестника. Припомням, че за
разкриване на прословутия
„договор” с фирма „ВАП”,
през 2005/2006 авторката
на тези редове, ползвайки
Закона за достъп до обществена информация, води
съдебни дела с тогавашния
кмет и силно се надяваше,
че общинските съветници
ще проявят интерес каква
е нейната борба в „общест-

вен интерес”. По-добре
късно, отколкото никога са
казали по-умните от нас –
ето че „късното” дойде…
Сега оставаме в очакване към следващите действия на кмета д-р Димитър
Стефанов, който от трибуната на Общинския съвет
беше категоричен: „Всички
еколози, еко-инспектори ще
бъдат освободени от работа. Тези хора не са знаели
въобще какво работят.”

Земеделските производители
трябва да декларират доходите
1490 земеделски производители от областта, регистрирани в Областна дирекция ”Земеделие” - Силистра, трябва да декларират доходите си
за предходната година пред НАП до 2 май 2012 година. Земеделските
производители ще трябва не само да подадат годишна декларация, но
така също да начислят и платят данък за получените доходи през 2011
година. Дължимият данък е в размер на 10%, но законът позволява на
регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители
да намалят доходите си от продажбата на произведени непреработени
продукти от селско стопанство с 60%. Земеделските производители,
получили доходи от производство на преработени продукти и декоративна растителност, могат намалят данъчната си основа с 40%.
Тези от тях, които извършват дейност като еднолични търговци, не
могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка остава 15% върху разликата от получените
приходи през изминалата 2011 година и доказаните разходи.
Регистрираните земеделски производители, които са получили
субсидии /финансиране/ през 2011 г., трябва да ги декларират пред
НАП Силистра и да заплатят дължимия данък. Субсидиите, получени
през 2011 година, следва да се отразят в годишната данъчна декларация, като се впишат в приложение №2 или 3 в зависимост от реда за
“ТГ”
облагане на доходите.

Румен Петков "претопля предизборни манджи",
в Главиница бойкотират сесия
от стр. 1
се задължава също да предостави
изпълнението на 70 % от всички
общински инфраструктурни проекти
на лица, посочени от ГЕРБ.
"Този документ има престъпен
характер и още утре ще го предоставя на вниманието на главния
прокурор", каза Румен Петков.
На въпроса защо плевенски депутат оповестява това скандално
споразумение, а не народен представител от Силистра, Петков заяви,
че той е получил този документ,
даден му от „един мъж с очила и
мустаци”.
„БСП се опитва да вкара в употреба стари скандали, измислени
от тях и техните бивши коалиционни
партньори от ДПС. Казаното от Румен Петков не отговаря на истината,
съобщиха от ГЕРБ, позовавайки се
на опровержение, изпращано по
време на изборите от Предизборния
щаб на ПП ГЕРБ.
Нито имената, нито подписите са
автентични, а такова пълномощно
централата на ГЕРБ не е издавала.
По случая е съставено дознание.

Ако преди си задавахме въпроса
кой стои зад това нещо, то днешната
инициатива отговаря от части на
въпроса ни.
Областният предизборен щаб на
ПП ГЕРБ-Силистра на 30 октомври
2011 г. е изпратил опровержение
за разпространено на 29 октомври
в община Главиница „Предизборно
споразумение за коалиционно участие на ПП „ЕНП” и ПП „ГЕРБ” на II тур
на Местни избори 2011 в община
Главиница, област Силистра”.
Фалшификат е огласеното в
Плевен от народния представител
на “Коалиция за България” Румен
Петков споразумение между ГЕРБ и
ЕНП в силистренския град Главиница за коалиционно участие на двете
партии във втория тур на местните
избори. Това заявиха областният
координатор на ЕНП Орхан Кошуджу, председателят на общинската
организация на ГЕРБ в Главиница
Рашко Денев и кметът на общината
Хюсеин Хамди. Рашко Денев заяви,
че във фалшивия документ името му
е изписано неправилно. Фалшифицирани са и подписите. Освен това в

“споразумението” е записано Денев
да бъде назначен за заместник-кмет
с ресор “Финанси и стопанска дейност”. Но длъжността вече е заета
от друг човек. Припомнено бе, че
фалшификатът е разпространен
преди деня за размисъл и по-късно е
направено опровержение. По случая
работи прокуратурата в Тутракан.
Образувано е дело срещу неизвестен извършител, каза говорителят на
Окръжната прокуратура в Силистра
Теодор Желев. По неговите думи
прокуратурата не разполага с оригинал, а с копие от спорния документ.
По стечение на обстоятелствата изявлението на Румен Петков
съвпадна с провалената сесия на
Общинския съвет в Главиница на
30 януари заради неявяване на
съветниците на БСП и ДПС. Запознати коментират, че между двете
действия има връзка.
Като „смущаващо” и „недопустимо” определи Областният управител
Николай Димов поведението на
част от съветниците от Общински
съвет-Главиница, които отсъстваха
от свиканото заседание.

Поименна проверка установи, че
отсъстват съветниците от групите
на БСП и ДПС. Заради липса на
кворум, първата за годината сесия
на Общинския съвет в Главиница
бе провалена, а с това и отложено
разрешаването на 13 въпроса, голяма част от които - със сериозна
обществена значимост.
Бойкотът на практика проваля
финализирането на два проекта
по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, на обща
стойност 401 204, 83 лева. Единият
е „Създаване на Дневен център за
възрастни хора с увреждания в село
Сокол”, а другият - „В помощ на
хората с увреждания в село Сокол,
чрез предоставяне на социалната
услуга „Социален помощник”. Проектите се изпълняват от местното
читалище „Освобождение – 1940” от
1 януари 2011 г. и на 29 февруари
2012 г. трябва да бъдат финализирани. Партньор на читалището е
Община Главиница.
За нормалното завършване на
проекта за Дневния център е необходимо Община Главиница да пре-

достави безлихвен заем, в размер
на 45 922, 91 лв. (представляват
20% от общия бюджет по проекта)
които ще бъдат възстановени, след
приключването му и верифициране
на разходите.
На заседанието си на 27 декември
2011 г. обаче, Общинският съвет
отхвърли проекторешението за
отпускане на безлихвен заем.
По думите на кмета на община
Главиница Хюсеин Хамди и на
председателя на местния парламент
Сабахатин Халид, поведението на
съветниците от БСП и ДПС, е „не
само бойкот, но и бягство от отговорност пред хората”. Според тях
„подобно политическо поведение е
неадекватно”.
„На 30 февруари, понеделник бях
в болницата във Варна, прибрах се
вечерта, коментира случая председателят на групата съветници от ДПС
Насуф Насуф. Няма предварително
взето решение да не идваме на сесията и това не бива да се свързва
по никакъв начин с изявленията
на Румен Петков.” Запитан дали
групата на ДПС ще присъства на

следващата сесия, на 8 февруари,
той отговори: „Зависи. Да сме живи
и здрави, аз ще отида, но всеки
отговаря за себе си.”
В оценката си на поведението
им, Николай Димов бе категоричен: „Недопустимо е! Просто е недопустимо подобно безотговорно
отношение – не бива да се заиграваме с тази карта. Общинските
съветници, при встъпването си в
своя мандат, полагайки клетвата,
предвидена в чл.32 от Закона за
местно самоуправление и местна
администрация, освен че се кълнат
да спазват Конституцията и законите на страната, се заклеват да
се водят в своите решение само от
интереса на гражданите на община
Главиница, а не от други интереси.”
Областният управител бе категоричен в намерението си да следи
развитието на този важен социален
проблем и да участва в сесиите на
Общинския съвет, на които той се
поставя. В случай че Общината не
може да се справи с него, ще се
предвидят адекватни на ситуацията мерки и съдействие.
“ТГ”
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поетично поетично поетично
Ивайло ТЕРЗИЙСКИ,
Лондон

Любен ДАШЕВ,
гр. Силистра

Голгота на старостта

Неприютени ветрове
На път из земния си пъкъл
към своя непостигнат рай,
че чувствата ми нямат край
аз никога не съм те лъгал...
... че може и да те отмина,
сподавил горък стон и вик:
и слънцето не хвърля блик
задълго в есенна градина.
Над мен тогава ще се вейнат
неприютени ветрове,
но ще се спра, разполовен,
от тази мисъл ненадейна:
дали от туй, що взех стократно,
съм дал и малка част... обратно.

Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Студ

Мрак. Тъга. Самота.
Вятър. Студ. Голота.
Оголени дърветата се люшкат
и мечтаят пак за пролетта.

Дърветата скриптят
изтръпнали сред сипналия синкав здрач,
в снежинки, на рояци плъпнали,
безшумен танц на шеметен свирач.
Земята днес е булка, в бялата премяна бяло рождество, смирено се отдава,
цялата - на леденото тържество.
Сам сред снежинките, огромните –
един приведен силует:
той храни кученца, бездомните квартален луд или поет...

А тя – далеч е още…
Зима иде, студ и мраз –
сняг ще пада, преспи той ще прави,
ще загърне есенния листопад.
Сезоните един след друг се нижат,
не сещаш как летят годините…
Аз искам твоите коси да галя
и всяка мъка в моето сърце да мине.
Да отлети, но как тя всеки ден напомня себе
си
душата изтерзана гърчи се с тъга.
И няма никакво спасение…
Това е тя – Голготата на старостта!

„Любовта е
Тутракан ще посрещне над
пиянство или 300 специалисти археолози
пиянство от
П
любов”
рез месец септември
Община Тутракан ще
посрещне 350 специалисти в областта на
археологията, съобщиха от
местната администрация.
Посещението е в рамките на Световния Лимес
конгрес, който през 2012
г. ще се проведе в Русе.
Специалисти, занимаващи
се с римска археология, от
Европа и САЩ ще посетят

българските градове по
поречието на р.Дунав, в които има запазени археологически находки от римско
време. Целта на форума е
да се популяризира туризмът по тези места.
Във връзка с гостуването
им в Тутракан, зам.-кметът
Петя Василева се срещна с
директора на Националния
археологически институт
с музей при БАН доц. д-р

Людмил Вагалински, неговия екип и специалисти от
Исторически музей-Тутракан, начело с директора на
музея Петър Бойчев.
Тутракан ще посрещне
чуждестранните гости
на 7 септември, които в
рамките на 5-6 часа те
ще разгледат археологическите и културни забележителности, музеите,
Архитектурния резерват

„Рибарска махала”. Петър
Бойчев информира, че ще
се положат усилия за почистването на Северната
и Южната крепостни стени
– части от антични римски
крепости.
Припомняме, че по проект
на Общината „Трансмариска древното начало на Тутракан”,
са предвидени дейности по
подобряването вида на Северната римска стена.
“ТГ”

Културен календар`2012 Първанов няма да

Н

И

в Русе, и в Тутракан знаят,
че в Силистра организират
конкурс "2 в 1" - за "пиянство и любов".
Единадесетият Национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов” се
организиран от Община Силистра,
за написване на стихотворение,
посветено на 14 февруари - Ден
на Св. Валентин и св. Трифон
Зарезан. Право на участие имат
лица над 18 години. Конкурсът е
анонимен. Желаещите трябва да
изпратят до 15 февруари 2012 г.
(валидна е датата на пощенското
клеймо) голям пощенски плик,
съдържащ: едно непубликувано
и напечатано в 3 екземпляра
стихотворение; малък, запечатан
плик с лични данни: трите имена,
адрес, имейл, телефон за връзка
с автора и кратка творческа биография (дата и място на раждане,
публикации).
Ще бъдат връчени четири парич-

ни награди: първа - 150 лв., втора
– 100 лв., и трета - 50 лв., както и
Награда на Литературното сдружение „Реката и приятели” - 150
лв. Произведенията не трябва да
бъдат публикувани до обявяване
на резултатите от конкурса, както
и да не са се състезавали в други
конкурси. Наградените (първа, втора, трета и наградата на Литературното сдружение „Реката и приятели” - от деветото до единадесетото
издание на конкурса) нямат право
да участват в следващите 3 години.
При неспазване на горепосочените
условия кандидатът няма да бъде
включен в конкурса. Награждаването на победителите в конкурса
ще се състои на 24.02.2012 г. в
Регионална библиотека „П. Павлович”. Адресът за получаване на
стихотворенията е: гр. Силистра
7500, ул. „С. Велики” №33, Община
Силистра стая 314 - Кера Георгиева
- За конкурса „Любовта е пиянство
или пиянство от любов”.

астоящата година ще
бъде изпълнена с културни прояви, инициирани и организирани от различни институции – Общината,
Общинският център за извънучилищни дейности, местното
читалище, Историческия музей, в . „Тутракански глас” и др.
В първата половина на 2012
г. ще бъдат отбелязани няколко годишнини – през м.
април – 125 години печатно
дело в Тутракан и 50 години от
основаването на в. „Тутракански глас”, а през м. май – 150
години светско образование и
45 години музейно дело в Тутракан. „Музиката е любов” се
нарича бенефисът на Даринка
Димитрова, Боряна Генова и
Божана Спасова или поредните млади изпълнителки, които
завършвайки своето средно
образование казват „Довиждане” на вокална формация
„Вива Тийнс”. Бенефисът е
предвиден за края на м. април.
Сред проявите с регионално
и местно значение са „Великденски базар”, „Денят на храбростта”, който отбелязваме
на Гергьовден - 6 май в Мемориалния комплекс „Военна
гробница-1916 г.”, Майските
дни на културата в община Тутракан, 1 юни – Ден на детето

и Деня на Христо Ботев и загиналите за Освобождението
и Обединението на България.
През второто полугодие в
Културния календар е вписан
Четвъртият събор на пенсионерите “Един ден в Дунавския
край”, художествената практика на студентите от Великотърновския университет,
96-годишнината от Тутраканската епопея, Празникът на
града - 21 септември, както и
Общински празник на театъра
в първия ден на м. октомври и
Денят на народните будители.
Културните събития с национално значение в календара
са две: „134 години Свободна България” - тържествен
концерт по случай 3-ти март
– Национален празник на България, “По стъпките на четата
на Таньо Стоянов – Войводата”
– национален поход и 145 години от преминаване на четата
на Панайот Хитов.
Проявата с международно
участие и през тази година ще
е една – това е Единадесетият
международен конкурс на изкуствата „Речни ноти”.
До приемането на общинския бюджет за 2012 г. Културният календар може да бъде
допълнен.
“ТГ”

представи книгата...

от стр. 1
се осъществи намерението му, отлагано вече два пъти.
В годините на своето президентстване Георги Първанов на няколко пъти идва в Силистренския край - той
бе гост на Дните на Силистра през 2006 г. във връзка с
честването „1 900 години Силистра”, откри в Алфатар
завод за биодизел, в Главиница – ученически спортни
игри, а в най-малкото село Ястребна гостува „на бира и
лимонада” часове преди да бъде гласувано за пръв път
правителството на Сергей Станишев през 2005 г.
Първанов бе първият държавен глава, участвал във
възпоменанията на Мемориалния комплекс „Военна гробница-1916 г.” край с. Шуменци, свързано с победата ни
“ТГ”
на Добруджанския фронт. (на снимката)

образование
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Сказки за предучилищното възпитание
Калина ГРЪНЧАРОВА
сички сме водили/
водим децата на си
детска градина. Всяка
сутрин, там на топличко,
ги посрещат усмихнати
учителките. Детските
учителки.
Запитали ли сте се някога какво представлява
тази професия? А как са
се появили детските градини – по света, у нас, в
Тутракан? Какво е това
„забавачница”?
Отговор на тези любопитни въпроси получих на
една мила среща в ЦДГ
„Патиланчо”, на която ви-

В

дях лицата на днешните
учителки, на техни колежки
вече пенсионерки събрани
на един разговор за историята и настоящето на тази
институция.
В специалната покана
пише така: „Ще ви бъдем
благодарни, ако потърсите
в своите спомени и немалък
педагогически опит интересни и позабравени игри,
които да споделите с нас.
Покажете ни онова, което
сте изпробвали като добро
и полезно, онова, което бихте искали да се предава на
поколенията.”
И наистина се случи. Ди-

ректорът на „Патиланчо”
Марияна Димитрова найнапред разказа любопитки
от 130-годишната история
на предучилищното образование, последвано от хронологията за развитието
в Тутракан, за учителките
Пенка Касабова и Елисавета Кларк. А Анастасия
Якова, Димитричка Георгиева, Станка Илиева, Денка
Ганева разказаха своите
спомени, показаха наистина
позабравени игри и песни.
Затова, не се учудвайте,
ако вашите дечица един
ден ви изненадат с нови
изпълнения!

Първата детска градина в САЩ е основана през 1855 г. от Маргрет Щурц,
последователка на идеите на Фрьобел, емигрирала от Германия – възможно е
още през 1855 г. постороеното в Охрид българско училище да “е предназначено
за най-малките деца и затова е наречено забава” с учител Константин Узунов
В Русия първата детска градина е открита през 1959 г. – Може да се твърди,
че в 1869 г. български учител събира към повереното му начално училище в гр.
Крушево и деца в предучилищна възраст, като през това време провежда забавни
и подготвителни занимания с тях.
В Япония първата детска градина е създадена през 1876 г. от Клара Цидерман.
Основно средство в тях са материалите на Фрьобел.- По същото време българите вече създават първи предучилищни заведения за селските региони – 1875-76
г. забавачниците в Гайтанино, а 1877 г. в с. Тешево

Анастасия Якова, дългогодишен директор на ОДЗ "Полет" разказа своите спомени за учителските си години и за развитието на предучилищното образование в Тутракан, подкрепено с много снимки. Тя подготвя своя книга по този повод.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Защо и ние, българите, не предлагаме на света своя оригинален
национален опит за обществено предучилищно възпитание?!
Помним ли постиженията на нашето обществено предучилищно
възпитание в миналия век и признанието на световно изявени
педагогически мислители и експериментатори?!
Българското предучилищно възпитание има своята 130-годишна история, която остава жива със своята цел:“БЪЛГАРСКОТО
ДЕТЕ ДА БЪДЕ ДОБРЕ РОДЕНО, ДОБРЕ ОТГЛЕДАНО И ДОБРЕ
ВЪЗПИТАНО”
Живи остават и идеите на онези будни българи, будни учители,
които са я написали с делата си..

Директорът на ЦДГ "Патиланчо" Марияна Димитрова

Разказва Димитричка Георгиева

През 1985 г. в България пълноценно функционират 5053 детски
градини, от тях 3619 целодневни
Приети са 360375 деца на възраст 3-5 години /80,1%/ от всички
деца на тази възраст.
Работили са 29100 детски учителки, от които 3% - нередовни.
Сградите отговарят на всички нормативни изисквания, 50%
от тях са специално построени
Функционират 1348 полудневни детски градини с 45870 деца, 22
временни с 502 деца, 33 летни с 1017 деца, 31 детски площадки
с 1185 деца
През 1991 година ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ включва в
закона за народната просвета специална глава трета Детски
градини, с която постановява:
Чл. 19. (1) Издръжката на децата в детските градини се поема
от общинските съвети.
(2) Родителите заплащат такса в размер, определен от Министерския съвет.
(3) Освен таксата по ал. 2, родителите заплащат и за дейности, извън държавните образователни изисквания.
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BG051РО001-5.2.07
„Грижа за семейна среда за независимост и достоен живот на
хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора –
дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3
BG 051PO001-5.5.07-0053-C-0001
Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на услугата
„Домашен помощник” в населените места на Община Тутракан

Услугата «Домашен помощник» осъзната необходимост за хората в
риск от Тутракан и селата
Една година предоставяне на услугата «Домашен
помощник»

екипа за управление, ежемесечни
мониторингови посещения в домовете на потребителите.
За качеството на предоставяната
социална услуга проектният екип
изготвя оценки, които се прилагат
в документацията на всеки потребител и домашен помощник.

В

продължение на една година на територията на Община Тутракан се реализира
проект "Достоен живот в семейна
среда чрез предоставяне на социалната услуга домашен помощник
в населените места на община
Тутракан” по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
2007 – 2013, чрез грижа в семейна
среда за самотно живеещи и хора с
различни увреждания в гр.Тутракан
и селата от общината - Цар Самуил,
Нова Черна, Старо село, Варненци,
Пожарево, Шуменци, Търновци,
Преславци. Бенефициент по проекта е Община Тутракан.
Услугата "Домашен помощник"
беше позната за хората от селата
и града и след обявата за набиране
на потребители на социалната
услуга Община Тутракан не се
затрудни за набирането.
В началото на проекта, екипът
за управление проведе процедура за подбор и бяха сключени
трудови договори с 30 домашни
помощници, на осемчасов работен
ден . Предоставянето на услугата
"Домашен помощник" стартира на
04.02.2011 г. През месец август
2011 г. след разчет на бюджета,
екипът на проекта установи, че
ще има остатък от бюджета и
изпрати искане до Договарящият
орган за изменение на договора
със сключване на допълнително
споразумение и получи одобрение
за увеличаване на потребителите
на социалната услуга с 12 броя и

Какво постигнахме?

П

назначаване на допълнително шест
домашни помощници.
Вече 1 година домашните помощници предоставят услугата,
като осъществяват дейности,
подпомагащи потребителите в
ежедневието им, при организиране на бита и хигиената в дома
им, организиране на свободното
им време и осъществяване на
социални контакти. От началото
на проекта до приключването на
31.01.2011 г. от предоставената
социална услуга са се възползвали
общо 95 самотно живеещи и хора
с увреждания от гр. Тутракан и
осем села на община Тутракан,
както следва:
42 потребители от гр.Тутракан,
6 потребители от с. Преславци,
2 потребители от с. Търновци, 2

потребители от с. Цар Самуил,
5 потребители от с. Шуменци, 8
потребители от с. Старо село, 6
потребители от с. Нова Черна, 4
потребители от с. Варненци и 2
потребители от с. Пожарево.
Разминаване между планирания
и актуалния брой участници се
дължи на специфичния характер
на целевата група, която се състои от хора с увреждания, болни
и възрастни хора със нестабилно
здравословно състояние.
Във връзка с успешната реализация на проекта, екипът на управление осъществява адекватен вътрешен мониторинг, контрол и оценка
за изпълнението на проектните
дейности. Формите на моноторинг
и контрол включват провеждане на
ежеседмични работни срещи на

одобрена грижа за 73
самотно живеещи и хора
с различни увреждания
от гр.Тутракан и селата на община Тутракан - Цар Самуил, Нова
Черна, Старо село, Варненци,
Пожарево, Шуменци, Търновци и
Преславци.
Факта, че хората искат и след
приключване на проекта да продължи извършването на тази
социалнауслуга се потвърждава
от тяхните молби и заявления в
Общината.
Осигурена е заетост на 36 домашни помощници, чрез обезпечаване на услугата "Домашен
помощник" с човешки ресурси.
Повишена обществена чувствителност към проблемите на самотно
живеещите и хората с увреждания
в община Тутракан.
Повишени комуникативни умения за адаптиране към външната
среда и разширяване на кръга от
контакти. Намаляване на риска от
дискриминация и настаняване в
социални институции, подобрени
възможности за социално включване.
Снежана НИКОЛОВА,
Ръководител
на проекта
„Този документ е създаден с фи-

130 години от рождението на Добри Немиров

Д

обри Харалампиев Зарафов е роден на 3 февруари 1882 г. в Тутракан,
но веднага след раждането му,
семейството му се установява в
Русе. Впоследствие, Русе е отбелязван като родно място на писателя
от неговите биографи. През 1902
година започва да публикува в периодичния печат разкази с псевдонима
Добри Немиров. През 1914 г. издава
първата си книга „Разкази“, с която
бързо си печели славата на талантлив белетрист. По време на Първата
световна война Немиров служи във
военните редакции на списание
„Отечество“ и „Военни известия“,
вследствие на което издава книги
с военни разкази — „Нови дни“ и
„Разкази на редника“, в които рисува душевния потрес у българския
войник от материалната и духовна

разруха на страната.
През 1923 г. Д. Немиров пише
най-популярната си творба – повестта „Бедният Лука” (произведението
бива филмирано през 1979 г., в
ролята на бедния провинциален
фотограф се превъплъщава Наум
Шопов, а Катя Паскалева пресъздава
образа на непочтената жена-изкусителка Милица). За нея през февруари 1924 г. Литературният фонд
към Министерството на просветата
удостоява Д. Немиров с първа награда. Три години по-късно се появява
романът „Братя”, част от замислена
трилогия, в която идеята на автора
е да представи в последователност
развитието на житейските факти на
родовата общност.
В трудните дни на изпитание за
южнодобруджанци,в началото на
1930 г., той посещава Добрич, Балчик, Каварна и Кюстенджа и изнася
беседи на теми, чиито общ характер
ги прави общодостъпни и полезни.
Немиров става посланик на българската култура в поробена Добруджа.
В периода 1937 - 1940 е председател
на Съюза на българските писатели.
След освобождението на Южна
Добруджа, на 3 ноември 1941 г.,
писателят посещава родното си
място и възкликва: „Ах, Тутракан,
Тутракан! Да имах тайнствената
власт на чудодеец, ще замахна с
ръка и ще те преобразя, както аз
те желая. О, ти ще получиш онова
сияние, което ти отреждат и животът
и историята.“ На пристанището той е
посрещнат от кмета на града Петър

Друмев и от хиляди тутраканци с
цветя. Същия ден Добри Немиров е
провъзгласен за почетен гражданин
на Тутракан, а в протокол № 8 от
3 ноември 1941 г. е отбелязано:
„Славният в историята и красив
в родните прелести Тутракан се
гордее с недостижимите успехи, в
сферата на поетично-литературните
висини на своя син, обществеността
му пожелава дълголетие, за да може
още дълго да звънят златните струни на неговата лира, за да довърши

Немиров за втори път посещава
добруджанските градове Силистра,
Добрич, Каварна и Балчик. Новите
впечатления и преживявания на
писателя в освободена Добруджа
намират израз във вълнуващо написаните пътеписни разкази от цикъла
„След свободата“, които заедно с
тези от първото му посещение в
1930 г. биват издадени под надслов
„По равната земя. Из Добруджа“
/1942 г./ Книгата е един затрогващ
разказ за националната трагедия на

Редакционната колегия на военните издания „Отечество”
и „Военни известия” през 1917 г.
Седналите от ляво на дясно: А. Протич, полк. Йордан
Венедиков, полк. Александър Цанев, Александър Божинов.
Правите: Елин Пелин, петият по ред е Добри Немиров,
Димитър Подвързачов, Георги Райчев и Йордан Йовков

всички недопети песни за неговия, Добруджанския край.
за нашия прескъп Тутракан.“ След
Писателят умира на 30 септември
посещението на родния си град, 1945 г. в София.

нансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Тутракан и при никакви
обстоятелства не може да се
приема, че този документ отра-

зява официалното становище на
Европейския съюз и Агенцията за
социално подпомагане”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд Инвестира във
вашето бъдеще

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

По данни от преброяването:

В Силистренско живеят най-много хора с увреждания

Н

ай-много хора с увреждания живеят в област
Силистра, съобщи Националният статистически институт. Там 20,2% или всеки пети
над 16 г. е с призната степен на
инвалидност. С най-малък дял
на хората с трайно намалена
работоспособност пък е Бургас
- само 5%. Средният процент за
страната е 10,4 на сто.
При проведеното през февруари 2011 г. преброяване на
населението, в анкетната карта
бяха включени въпроси за установяване на броя на хората с
увреждания. Зададените въпроси не изискваха задължителен
отговор. Процентът на отговорилите от област Силистра е
74.9%.
Към 1.02.2011 г. призната
трайно намалена работоспособност или степен на увреждане
имат 15 698 или 20.2% от лицата
отговорили на доброволния
въпрос. Това е най-високият
процент сред останалите области на страната. От тях 172 са
деца до 16 навършени години,
а 15 526 са лица на 16 и повече
навършени години.
Най-висок е делът на лицата
със загубена работоспособност
или степен на увреждане от
71 до 90% - 7 150 или 46.1%
от всички лица на 16 и повече
години с увреждания. Лицата с
най-висока степен на загубена
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работоспособност, над 90%
са 4 425, или 28.5%. С трайно
намалена работоспособност
или степен на увреждане от 50
до 70% в областта са 3 419, или
22.0%. Най-нисък е делът на
лицата с до 50% намалена работоспособност – 532, или 3.4%
от населението на 16 и повече
години с увреждания.
Разпределението на лицата с
трайно намалена работоспособност или степен на увреждане
на възраст 16 и повече години
по пол е както следва: 6 951
(44.8%) са мъже и 8 575 (55.2%)
са жени. На всеки 1 000 жени
на възраст 16 и повече години
отговорили на въпроса, 219 са
жени с увреждания. За мъжете
разпределението е – на всеки
1000 мъже на възраст 16 и
повече години, 184 са мъже с
увреждания.
От общия броя икономически
активни лица с увреждания в
областта, заети са 1 497 и 358 са
безработни. Заетите мъже с увреждания са 768, а жените – 729.
Към 1.02.2011 г. икономически неактивни са 13 565, или
87.4% от хората с увреждания
на възраст 16 и повече години.
От тях 13 264 са пенсионери
(97.8% от икономически неактивните). Учащи са 116 (0.8%),
заети само с домашни и семейни
задължения са 96 (0.7%) и други
неактивни лица са 89 (0.7%).

По етническа принадлежност,
относителният дял на лицата с
увреждания на 16 и повече години се разпределят както следва:
- българска етническа група –
10 213 души, (65.8%)
- турска етническа група –
4401 души, (28.3%)
- ромска етническа група – 297
души, (1.9%)
- други етнически групи – 615
души, (4.0%)
Относителният дял на лицата с
увреждания на 16 и повече години по общини варира в широки
граници – от 12.4% в община

Кайнарджа до 27.1% в община
Алфатар. В другите общини
относителният дял е: община
Главиница – 15.0%, община Дулово – 19.7%, община Силистра
– 23.1%, община Ситово – 24.5%
и община Тутракан – 14.2%.
С най-висок относителен дял
на децата с увреждания е община Алфатар – 2.9. В останалите
общини децата с увреждания
са: община Главиница – 1.1%,
община Дулово – 2.1%, община
Кайнарджа – 1.1%, община Силистра – 1.9%, община Ситово
– 0.7%, община Тутракан – 1.1%.

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

ВРЕМЕТО
В петък температурите ще се повишат с още 4-5 градуса. В западната половина от страната ще вали сняг. В източните райони през
първата половина от деня ще е без валежи, по-късно се очакват
превалявания от дъжд. В събота, с изключение на Северозападна
България, максималните температури ще са положителни. В Източна
България, Тракия и крайните южни райони преваляванията ще са
от дъжд и ще има поледици; в останалата част от страната ще вали
сняг. В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад, в Дунавската равнина ще се усили и отново ще започне да прониква студен
въздух. След временно спиране на валежите, отново ще завали, в
северозападната половина от страната - сняг, в югоизточната - дъжд
или дъжд и сняг. В началото на следващата седмица отново ще
бъде студено, с валежи от сняг. Към сряда валежите ще спрат, но
ще остане предимно облачно и много студено.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА
www.weather.bg

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

Сканди

Място за
вашата
обява
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Той е малък, но вече знае...

П

етгодишният Виктор Горанов е от Тутракан.
Сами се досещате, че за хлапе на неговата
възраст ежедневието и светът наоколо са
изключително интересни.
Със съдействие на майка му - адвокат Елка Горанова, която събира неговите словесни бисери в профила
си във „Фейсбук”, и читателите на в. „Тутракански
глас” стават съпричастни с тях.
Ако и вашите дечица „ръсят” подобни бисери можете да ги изпращате на e-mail: tgbg@abv.bg или
на адрес: 7600, Тутракан, ул. „Трансмариска” 6, ет.3,
редакция на в. „Тутракански глас”.
Цялото семейство гледаме екшън филм. Виктор следи
коментарите и вмъква свои. "Този добър ли е? И ние сме и достига до пряка реч. Млъква сконфузено, поема си
въздух и потегля "Минус...." (На мама математИка...Меси
добри, нали? Аз нали не крада... ВСЕ ОЩЕ!"
математиката дето трябва не трябва.)
Виктор яде мини сандвичи със салам. Открива в чини- Вики, изпи ли си чая? - въпросът е отправен към млаята едно саламче без филийка хляб под него и възкликва:
дия варварин, опитващ се незабележимо да се промъкне
"Виж, това саламче е самичко!"
до компютъра.
- Да-а-а-а, изпих го!
Виктор разглежда внимателно фигурка на дракон:
- Отивам да попитам баба ти!!!
- Мамо, защо този дракон има пъпки по гърба?!
- Мамо, моля те, не я попитвай! Мо-о-оля те-е-е!
- Според мен това не са пъпки, а люспи.
- Не-е-е-е, пъпки са!
Излизаме от сградата на детската градина. Навън е
- Ами, като са пъпки вероятно кара тежък пубертет!
Драконски! Като се е опъпчил чак по гърба! (И аз взех доста студено и младият варварин възкликва:
Истината за ДПС-Силистра: фалшифициране на из- Мамо, мамо, виж, вижда ми се въздуха! (Имайки предда изтрещявам.)
бори, купуване на политици, истории и случки, крити
вид дъха)
досега - в книгата на Сунай Ремзи „Казиното ДПС”.
Виктор, подскачащ гол из стаята след къпане: "Аз съм
Цена: 12,99 лв.
Виктор днес си затисна палеца на лявата ръка на врачисто гол, чисто мокър и чисто чист!"
Заявки за получаване на книгата можете да
тата на колата. Страшна драма. На слизане от колата
направите на тел. 0898 628 376 и 0887 057 747
Слизаме от колата. Младият варварин изстрелва към пита: "А сега вратата ще ми се извини ли?"
И също, вече към баба си: "Бабо, аз не мога да нося
мен:
никакъв багаж, защото нали трябва да си нося ръката..."
- Мамо, да не забравиш чантата с КОПУВКИТЕ!
Доводът, че и бабата трябва да си носи главата на
- Какво, какво да не забравя?
раменете, а и багаж също не беше особено убедителен
- Копувките! Това, което го купихме от магазина!
за младежа - веднага заяви, че и той трябвало да си носи
Виктор прави опити да чете. Чете буква по буква, освен ръката и главата, и… мозъка.

ТГ

справочник

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

и да почерпят:

6 февруари – Мария ХРИСТОВА, 11 б клас, СОУ „Йордан
4 февруари – д-р Стефка ЦОНКОВА, Стоматолог, гр.
Йовков”
Тутракан
6 февруари – Виждан ЮЗЕИР, специалист „АФО”, с.
5 февруари – Галина КУЦАРОВА, техн. секретар, ДГСКоларово, община Главиница
Тутракан
5 февруари – Нурбин КОЧАНОВ, 11 б клас, СОУ „Й. Йовков”
7 февруари – Велико КРАСИМИРОВ, 11 б клас, СОУ
6 февруари - Цветелина ГЕОРГИЕВА, гр. Тутракан
„Йордан Йовков”

СМЯХ

СУДОКУ

Честит рожден ден

Между лекари:
- Лекувах болния от язва, а аутопсията установи, че било апандисит.
Две гарги си летят, едната бръква в окото на другата и то изпада.
- Това е нищо. Аз цял месец лекувах един от жълтеница, а се оказа, След това тази с едното око казва:
че е китаец.
- Ако още веднъж ми бръкнеш в окото, повече няма да те погледна!
Двама млади се прегръщат в театъра. От задния ред се обажда
Инженер, счетоводител, химик и държавен служител започнали спор
възмутен глас:
чий котарак е най-умен.
- Това не можете ли да го правите в къщи?
Инженерът повикал своя котарак: “Хикс на квадрат, демонстрирай!”.
- Жена ми не позволява - отговаря младежът!
Хикс на квадрат се качил на масата, взел хартия и молив и нарисувал
кръг, квадрат и триъгълник.
В ресторанта. Сервитьорът пита:
Всички се съгласили, че котаракът е много як. Счетоводителят казал
- Кафе или чай?
на своя котарак: “ДДС, демонстрирай!”. ДДС отишъл в кухнята и се
- Кафе.
върнал с 12 кюфтета, които подредил в 4 купички по 3 кюфтета в купа.
- Не познахте, имаме само чай.
На другите им харесал номерът. Химикът се обърнал към своя любимец: “Епруветка, давай!”. Епруветка донесъл кутия мляко от хладилника
Нощ. Мъгла. Корабокрушение. Утро, слънцето изгрява и изненада. и отсипал точно 150 милилитра в една чаша.
Мъжете се спасили на един остров, а жените на друг. От единия остров
И другите се впечатлили от тази точна лапа. Накрая дошъл ред на
се вижда другият. Младите казват:
държавния служител. Попитали го: “А твоят котарак какво умее?”.
- Давайте да плуваме.
Държавният служител казал: “Хрантутник, демонстрация!”. ХранУлегналите мъже репликират:
тутник изял кюфтетата, изпил млякото, препикал чертежа, изнасилил
- Къде ще плуваш, бе, хлапе, чакай, ще построим лодка, гребла ще другите три котарака, оплакал се, че го боли гърба, написал жалба срещу
издяламе, платна ще сложим и... тогава.
лошите условия на труд, изпратил я в службата за предотвратяване на
Един старец сложил ръка над очите и казал:
епидемии и си взел болнични за един месец
- А, бе, къде ще ходите, то и оттук добре се вижда.
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