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РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

у

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 6

Година L

10 - 16 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

Шестнадесетгодишна роди
след многочасова
спасителна акция
- Координираните
действия
между
институциите
са панацеята
в тежки
зимни условия

Калина ГРЪНЧАРОВА
овече от 16 часа продължи спасителната
акция на родилка от
с. Богданци, община Главиница. Одисеята започва в
16:00 часа на 7 февруари,
когато линейка с медицински екип от „Спешна
помощ” - Тутракан тръгва
към селото.
По разпореждане на областния управител Николай
Димов, цялата налична техника от локацията „Силистра-Шумен” е пренасочена
към Тутракан. Към 12-те
снегопочистващи машини е

П

на стр. 3

Община Тутракан
"Младенова изба” ЕООД
НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873”
Ви канят на

Празнично
веселие по повод
Трифон Зарезан

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Остава в сила категоричната
забрана за движение на
автомобили в цялата
Силистренска област
на стр. 3



Законът за достъп до обществена информация - 12 години
по-късно: практика и
приложение на Север и на Юг
в България

в парк „Христо Ботев” на 14 февруари
(вторник) от 12:00 часа
Ритуалът по зарязването на лозята
ще започне в 11:00 часа на лозовите
масиви на Младен Михайлов, а в парка
самодейци ще пресъздадат
автентичния обичай.

на стр. 6

Заповядайте!

на стр. 4
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ГЕРБ организира
благотворителна акция
за пострадалите в с. Бисер
Десетдневна благотворителна акция за живущите в пострадалото село Бисер, започнаха организациите на ГЕРБ-Силистра и ГЕРБ-Тутракан.
Областният координатор на силистренската
организация и народен представител от ГЕРБ Стефан Господинов информира, че в момент, в който
жителите на село Бисер се нуждаят най-много от
помощ, е редно всички ние да им окажем такава.
Поради тази причина е организирана благотворителната акция.
До 17 февруари, всички желаещи могат на направят дарение на топли завивки и дрехи. Няма да
се събират парични средства и храна.
Своето дарение, всеки един наш съгражданин
може да направи в областния офис на ГЕРБ-Силистра – гр.Силистра, ул. „Симеон Велики” №16,
ет.2 (сградата до Общинския съвет) всеки ден от
9,00ч. до 17,00 ч.
Телефон за повече информация: 086 83 80 30
В Тутракан даренията се събират в офиса на
ГЕРБ на ул. „Сава Огнянов” №4.
Телефони за допълнителна информация:
0884 800 454 и 0888 807 004

Освободен е
окръжният прокурор,
Административният
съд в Силистра с нов шеф
В
две поредни заседания
– на 26 януари и 2 февруари т.г, на Висшия
съдебен съвет бяха извършени промени в структурите на съдебната система.
Назначени са 10 ръководители на административни
съдилища в страната.
В Силистра Административният съд има нов шеф
- Маргарита Славова, досегашен съдия в същата
структура, с опит и в други
съдилища, както и като
адвокат.
На основание чл. 160 от
Закона за съдебната власт
(ЗСВ) Павлина Димитрова
Георгиева – Железова – и.ф.
административен ръководител на Административен
съд гр. Силистра с ранг
„съдия в АС” е назначена на длъжност „съдия” в

Административен съд гр.
Силистра с ранг „съдия в
АС”, считано от датата
на встъпване в длъжност.
Нови шефове на Административните съдилища
има още във Видин, Враца,
Габрово, Кюстендил, Пазарджик, Русе, Сливен и
Търговище.
На основание чл. 175, ал. 1
и чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ
е освободен Димитър Георгиев Чолаков от заеманата
длъжност “административен ръководител – окръжен
прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Силистра, както
и от длъжността „прокурор” в Окръжна прокуратура, считано от 1.03.2012 г.,
сочи още стенографският
протокол от заседанието
на Висшия съдебен съвет.
“ТГ”
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НОВИНИ
ДАРЕНИЯ ЗА БЕДСТВАЩИТЕ
Дирекциите „Социално подпомагане” на територията на цяла България приемат спешно дарения от дрехи
и одеяла, които ще се предоставят на бедстващите
от наводненията в Южна България хора.
Всички, които желаят, могат да направят своето
дарение до края на седмицата в Дирекция „Социално
подпомагане” гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №9.
ПОЛОВИНАТА ОТ БЕБЕТАТА В СИЛИСТРЕНСКА
ОБЛАСТ СЕ РАЖДАТ В ТУТРАКАН
От началото на годината до 8 февруари в Родилно
отделение на МБАЛ-Тутракан са родени 65 бебета,
между които и една двойка близнаци, информира старшата акушерка Галя Змеева.
В момента отделението е пълно – има 14 бебета,
стаите за родилките не достигат и се ползват част
от помещенията в Детско отделение.
ХРАМОВ ПРАЗНИК
Днес, 10 февруари, е денят на св. Харалампий, покровителят на пчеларите. Православната църква в
с. Варненци има храмов празник.
Сутринта в 9:00 часа ще бъде отслужена Света
Литургия от епископ Иаков, викарий на Русенския
митрополит Неофит.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТУТРАКАН
ОБЯВА
ОБЩИНА ТУТРАКАН
На основание чл.10”а” от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и
ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
и Заповед №173./03.02.2012 год. на Кмета на Община Тутракан
Обявява конкурс за длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА”
Изисквания за заемане на длъжността:
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимални изисквания:
* образование висше;
* образователно-квалификационна степен бакалавър;
* професионален опит – 6 години трудов и / или служебен стаж ;
* ранг II младши/ за работилите по служебно правоотношение/;
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на
кандидатите:
* добри компютърни умения: работа с продуктите на MS Office – Word
и Exсel; работа с Интернет.
* предпочитана специалност, по която е придобито образованието
(една от
изброените) – „Право”, „Администрация и управление”, „Икономика”
или сходни с тях.
II. Начин за провеждане на конкурса: Съгласно чл. 24, т. 1 и чл. 25, ал.1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсът
ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
III. Кратко описание на длъжността:
Длъжността е пряко подчинена на Кмета на общината. Секретарят на
общината ръководи и организира дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото
обезпечаване на дейността им, деловодното обслужване, документооборота
и общинския архив, дейността на звената по гражданска регистрация и
административно обслужване, разгласяването и обнародването на актовете
на Общинския съвет и на кмета на общината, сигналите и предложенията
на гражданите и юридическите лица, поддържането в актуално състояние
на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми. Секретарят
на общината изпълнява и други функции, възложени му от Кмета на общината при спазване разпоредбите на ЗМСМА , Закона за администрацията и
другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността
на съответната администрация.
IV. Минимален размер на основната заплата: 393,00лв.
V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл.
17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
/по образец/;
2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна
степен;
4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/;
5. Копие от документите, удостоверяващи присъдения ранг / копие от
служебна книжка или заповед за присъден ранг/;
6. Свидетелство за съдимост /оригинал/;
7. Копие от документ за самоличност;
8. Професионална автобиография.
VI. Подаването на заявлението за участие в конкурса и приложенията
към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с
нотариално заверено пълномощно в срок до 15.02.2012 год. /петнадесети
февруари две хиляди и дванадесета година/ в сградата на Община Тутракан,
стая № 20, от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден,
телефон за контакт: 0866/60621.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото на
първия етаж в сградата на Общинска администрация Тутракан, находяща
се в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 и на интернет страницата на
Общината.

10-16.02.2012 г.

Социалните услуги на дневен ред
П

редоставянето на
социални услуги на
територията на община Тутракан бе основната тема на проведената
в началото на седмицата
работна среща на зам.кметаПетя Василева с
началниците на отделите
„Социални дейности” и „Общинска собственост”- Снежана Николова и Борислав
Димов, секретарят на МКБППМН – Тодорка Минчева и
общински служители.
До момента такива социални услуги се предоставят
в Дома за стари хора гр.
Тутракан, Клуба на пенсионера, Клуба на инвалида,
програма «Личен асистен”
и „Млечна кухня”. Отчетено бе, че на 29 февруари
т.г. приключва проектът
„Достоен живот в семейна
среда чрез предоставяне
на социалната услуга „Домашен помощник” в населените места на Община
Тутракан”, който обхваща
95 потребители. До месец
март т.г ще функционира
и Дневният център за възрастни хора с увреждания.
На срещата бе разгледан списъкът с подходящия сграден фонд, с който
разполага Общината, за

изграждането на центрове
за социални услуги и готовността за разкриване
на такива по Общинската
стратегия за развитие на
социалните услуги.
Предвидени за изграждане в тази стратегия са:

Нов председател на
Местната комисия
за борба с противообществените прояви
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Насрочено е вече годишното пленарно заседание
на комисията, което ще се
проведе на 29 февруари, за
отчитане дейността през
изминала година и приемане
план за дейности през 2012.
По повод месеца на трезвеността, комисията подари около 600 цветни програми по темата на всички
ученици от първи до пети
клас от училищата в цялата
Зам.-кметът
община.
Петя ВАСИЛЕВА
Целта е превенция от
ам.-кметът на общи- най-ранна възраст срещу
ната Петя Василева алкохола и тютюнопушее новият председател нето.
“ТГ”
на Местната комисия за

З

Безработните дължат месечно
по 16,80 лв. за здравни вноски
Хората, които сами внасят задължителните си
здравни вноски (например
трайно безработни, които
не получават обезщетение
от Бюрата по труда, не се
осигуряват от държавата
и др.) и не са регистрирани
като самоосигуряващи се по
смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат
месечно по 16,80 лева. От
НАП напомнят, че срокът
за внасяне на тези вноски
е до 10-то число на месеца,
следващ месеца, за който
се отнасят. Така например
здравната вноска за месец
януари 2012 г. трябва да се
внесе най-късно до 10 февруари 2012 г.
От НАП напомнят също,

че всички, за които възниква
задължение сами да внасят
здравноосигурителните си
вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се
подава в офиса на агенциято
по постоянен адрес, в срок
до края на месеца, следващ
месеца, в който е възникнало
обстоятелството за внасянето на здравноосигурителните вноски. Тоест, ако от
1 януари сте трябва сами
да внасяте здравноосигурителни вноски, то до края на
месец февруари трябва да
подадете декларация Образец 7. Санкцията за неподаване на тази декарация е от
500 до 1000 лева.
Здравноосигурителните
права на гражданите, кои-

Център за настаняване от
семеен тип, чрез който
се цели извеждането на
децата в риск от специализираните институции и
осигуряването на жизнена
среда за пълноценното им
развитие, Център за об-

ществена подкрепа, в който ще се консултират деца
и семейства в риск, Дневен
център за деца и младежи
с увреждания и Защитено
жилище за хора с психични
разстройства.
“ТГ”

Създаден е Национален
инициативен комитет за
честването на 100 години
от Балканските войни

П

равителството създаде Национален инициативен комитет
за честване на 100 години
от Балканските войни през
2012-2013 г. под патронажа
на министър-председателя
Бойко Борисов, съобщават
от правителствения Пресцентър.
Вицепремиерът и министър на вътрешните
работи Цветан Цветанов
е определен за председател
на комитета, а заместник-

председател е заместникминистърът на отбраната
Августина Цветкова. В
състава му са включени
представители на министерства, ведомства, културни и научни институти,
областни управи, общини
и неправителствени организации.
Инициативният комитет ще изготви план за
националните чествания с
финансов разчет за необходимите средства.
“ТГ”

то се осигуряват за своя
сметка, се прекъсват ако
не са внесени повече от три
дължими месечни вноски за
период от 36 месеца. Периодът се брои до началото
на месеца, предхождащ
месеца, в който лицето потърси медицинска помощ,
платена от Националната
здравноосигурителна каса.
Правата се възстановяват
от датата на заплащане на
всички дължими вноски.
Гражданите могат да
направят справка за здравноосигурителния си статус,
както и да проверят периодите, за които им липсват
здравноосигурителни вноски
чрез електронната услуга на
НАП на www.nap.bg. Справка
за здравния статус клиентите на администрацията
могат да направят и по
телефона на 0700 18 700 на
цената на градски разговор
от цялата страна. Услугата
е автоматична и изисква
само въвеждане на ЕГН чрез
клавиатурата на телефона.
Освен това системата дава
данни и за всички месеци
и години, за които не са
платени задължителните

здравноосигурителни вноски. Справката за здравен
статус по телефона работи
7 дни в седмицата, 24 часа
на ден.
С електронния калкулатор
на НАП гражданите могат
автоматично да изчислят
дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към
тях от 2000 г. до сега. За да
изчислят своите задължения за здравно осигуряване,
клиентите на НАП трябва
единствено да маркират
месеците, в които са пропуснали да платят вноските
си, както и основанието, на
което се осигуряват – като
еднолични търговци, упражняващ свободна професия,
земеделски или тютюнопроизводител и т. н.
Повече информация за
възможностите за проверка на здравноосигурителния
статус, възстановяване на
здравни права, както и друга
информация, клиентите на
НАП могат да намерят на
интернет страницата на
НАП – www.nap.bg, както и
да получат на телефон 0700
18 700 на цената на един
разговор.
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Шестнадесетгодишна роди
след многочасова
спасителна акция
от стр. 1 управител Николай Димов
успешно си взаимодейства
пренасочен и един ротор и
с русенския си колега – инж.
две високопроходими военни
Стефко Бурджиев. От Русе
машини. Паралелно с това,
е пренасочена в 20:30 ч.
чрез координирани дейстедна тежка верижна машивия с кмета на Тутракан
на (МТЛБ), която да достигд–р Димитър Стефанов, за
не Тутракан. След авария
да се скъси разстоянието
край Сливо поле, малко
от Тутракан, тежка снегослед 01:00 часа след полупочистваща машина и два
нощ, МТЛБ-то достигна до
трактора правят пробив в
Тутракан. От там е поет
посока към Богданци, като
медицинският екип - д-р
предвождат линейката.
Богомил Бойчев и фелдшер
Бурният вятър, снегонаСтефан Калчев от „Спешна
вяванията и отрицателнипомощ” заедно с полицаите
те температури се оказКрасимир Стефанов и Харват непреодолима пречка
лен Христов.
за техниката.
До „Къмпинга” верижната
„На 1,5 км след бензиносмашина от Русе аварира.
танцията на „Петрол” по
„Машината постепенно
главния път Русе-Силистра
губеше мощност, въпреки
големите преспи не позтова през полето заобиковолиха движение напред.
лихме „Къмпинга” и спряхме
Машините не ги преодоляха.
до Търновци около 03,40
Върнахме се обратно.” –
часа”, уточни д-р Богомил
разказва гинекологът д-р
Бойчев.
Богомил Бойчев, един от
Областният управител и
героите в този случай.
кметът на Тутракан мобиПредвид необходимостта
лизират местните кметот бърза и животоспасяства, кооперации, частни
ваща реакция, областният
земеделци – за да бъде на-

мерено превозно средство
за лекарския екип.
Около 05:00 часа сутринта на 8 февруари, от ЗК
„Ген. Атила Зафиров”, с.
Зафирово са предоставени
два трактора и фадрома.
Заедно с два грейдера на
фирмата за пътно поддържане проправят пътя до Богданци следвани от екип на
„Спешна помощ”-Силистра.
От там благополучно родилката е поета, а в с.
Търновци силистренският
и тутраканският екип се
срещат, за да се стигне и
до щастливия завършек – в
8,30 часа, в Родилно отделение на МБАЛ-Тутракан д-р
Любомир Бойчев и д-р Камен Димитров извършват
секцио на 16-годишната
Гергана Гинкова Минева и
на бял свят се появява първородният й син – здраво
момченце – 3,620 кг, 50 см.
Спасителната акция е с
благополучен финал благодарение на добрата координация между институциите
ангажирани с тежката

зимна обстановка през последните две седмици - Областния управител Николай
Димов, кмета на Тутракан
д-р Димитър Стефанов, началника на тутраканската
полиция Кристиян Петров,
поделенията на „Гражданска защита” в Силистра и
Русе и медицинските екипи
на „Спешна помощ” и МБАЛТутракан.
Бързи и навременни
действия спасиха и мъж с
инсулт от с. Нова Черна вечерта на 7 февруари. Първа
помощ там му е дадена от
фелдшер Антон Владев, който подава сигнал в „Спешна
помощ” и в Община Тутракан в 20:00 часа.
Благодарение на Златко
Бончев от същото село,
разчиствал пътя с трактора си и съпроводил линейката от Нова Черна до
Тутракан, в рамките на
един час болният е докаран
в реанимацията на многопрофилната болница и е
стабилизиран.

„О, не знам какво да кажа направо!” – започва накъсания
си разказ младата родилка Гергана Минева от с. Богданци
няколко часа след благополучното раждане в тутраканската болница. Оказва се, че 16-годишната майка сама
ще отглежда детето си, защото вече е успяла да се
раздели с 18-годишния татко. „Комшии сме, но се разделихме. Сега майка ми ще гледа детето. И аз, разбира се,
тя ще ми помага.”.
Образованието на Гергана се простира до 4 клас, защото „в нашето село само до 4 клас има училище. Пък и
когато имаше пари ходех на училище, а когато няма – не.
После поисках и се омъжих.”
„Умрях, направо умрях! Боже, Господ мен ме спаси!” –
връща се тя към преживяното в мразовитата зимна
нощ. – Още по пътя, като ме взеха от село ми изтекоха
водите в голямата машина. Вътре беше студено, биха ми
инжекция, за да мога да изтърпя до болницата. Дойдохме
тук, направиха, каквото трябва – операция, и бебето се
роди. Много благодаря, много благодаря на всички дето
ми помогнаха – на д-р Богомил Бойчев, на екипа, на всички
от Силистра и Русе, и Тутракан.”
Разговорът с Гергана тръгва в друга посока – какво име
ще даде на момченцето си. Унут, казва тя, и обяснява
значението на името – „чакаш нещо от Господ”. Аха,
надежда, значи… „А на български – Богомил ще бъде, на
доктора!” – отсича родилката. „Ама, ти две имена ли ще
му дадеш?” – питам озадачено. „Ами, ще избера!”
Та, така… роди се Унут-Богомил…

Остава в сила категоричната забрана за движение на
автомобили в цялата Силистренска област
Остава в сила забраната
за движение на автомобили
в цялата област Силистра,
която областният управител
Николай Димов разпореди,
за да не се пречи на снегопочистващата техника. „Обстановката е достатъчно напрег-

ната и тежка, за да се отделят
снегопочистващи машини
от направленията, по които
работят, за да спасяват самонадеяни и непредпазливи
шофьори, които не желаят да

се съобразят с метеорологичните условия”, обоснова мярката Областният управител.
21-а машини работят по
пътищата от републиканската
пътна мрежа, информира управителя на Областното пътно управление Иван Иванов.

Към 12:00 часа на 9 февруари (четвъртък), състоянието
на републиканските пътища
в Тутраканска и Главинишка
община е следното:
Затворени за движение

са пътищата Силистра-Русе, Зебил-Вълкан, Търновци-Черногор-Главиница и
Правда-Падина-Главиница,
Зафирово-Богданци, Стефан
Караджа-Белица.
Проходими са пътищата Айдемир-Калипетрово, Асфал-

това база, Алфатар-ВойновоКайнарджа, Алеково-Тервел,
Русе-Тутракан, Тутракан-Цар
Самуил, Белица-Исперих.
Без ток са селата Богданци
и Косара, които заедно със

селата Зафирово и Черногор
нямат и вода.
Кметът на Тутракан д-р
Димитър Стефанов лично
инспектира работата на снегопочистващата техника в различните направления. Сяново
остана задълго откъснато,
но там през полето с тежки
машини се доставя хляб на
населението.
Към момента на тази информация са непроходими
няколко четвъртокласни общински пътища – ТутраканШуменци, Тутракан-Търновци
и Сяново-Нова Черна.
Участъците от Общинската
транспортна мрежа се почистват от около 15 машини
- верижни машини, фадроми,
автобагер, снегорини.
Междуселските пътища са
проходими, но селата нямат
връзка с Тутракан, защото
в момента се работи по почистването на участъците
от Републиканската пътна
мрежа, които свързват селата
с общинския център.
Д-р Стефанов е категоричен, че почистването на
наличната републиканската
пътна мрежа в Тутраканска
община не е на ниво, не е
добра организацията и се е
наложило Общината със своя
или наета техника да работи
по тези пътища, като все още
не се знае дали услугата ще
бъде заплатена. Той изрази
своята благодарност към
всички институции, с които
Община Тутракан работи, за
да се преодолеят навреме
затрудненията – Полиция,

Пожарна, Е.ОН, ВиК, Гражданска защита и разбира се
Областния управител, който
със своите действия показа,
че навременната координация между общините и институциите е най-полезна и
ефективна в трудни ситуации.
В Тутракан градският транспорт се движеше безпрепятствено през всички дни, не
пътуват само междуселищните автобуси. Очаква се на 10
февруари и в двата почивни
дни ситуацията да бъде овладяна напълно и по отворените
пътища да се движат нормално коли, а от понеделник
– 13 февруари да бъдат възобновени и учебните занятия
в училищата на общините
Тутракан и Главиница.
През бедствените дни Кризисният щаб в Тутракан заседава двукратно през деня
и предприе необходимите

мерки и действия.
Пациентите, нуждаещи се
от хемодиализа от общините Тутракан и Главиница са
настанени в силистренската
болница. До нормализиране
на пътната обстановка, почти всички нуждаещи се от
хемодиализа, с изключение
на живеещите в Силистра,
Айдемир и Калипетрово 27
души, са убедени да останат
в МБАЛ-Силистра. Двама
пациенти от община Тутракан
засега настояват да се върнат,
на своя отговорност, по домовете си. Общият брой на нуждаещите се от хемодиализа в
област Силистра е 59 души.
Ледоходът по р. Дунав стигна 80%.
През следващите дни се
очакват също много ниски
температури, информират и
метеоролозите.
“ТГ”
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поетично поетично поетично
Какво е любовта

Какво е любовта, ако не е,
когато мълчаливо сутрин рано
прилепнем с тебе сънни рамене
с дъгата от полуусмивка странна...
на богове, които преди час
са сбръчквали немирните постели:
телата ни излъчват още страст
и пара твоят гръб все още стели.
Над нас се сипва високосен лъч
и ние се възнасяме нагоре
по улицата, сред коли и глъч,
откъснати от земния си корен.
И всеки, сам, и с глад неутолим,
разчопля раничката на успеха,
додето подир обед ръст смалим
и с мисъл се потърсим. За утеха.

На косъм този мир ще е спасен,
когато те прегърна с кротка ревност:
денят е охлюв – той ще отнесе
съмненията с къщата си крехка.

Ноктюрно

то се организира по традиция от Община Тутракан, а
в него участват любителивинари от района.

Магия за любов

Дали си спомняш аромата
на виното – рубини бляскави,
хвърчило пускаше душата
в крайдунавската вечер ласкава.

Магия за любов да сторя
в сърцето си до болка пожелах.
Не можех с чувства силни да се боря
и пътя на мистерията аз избрах.

Сребристогола бе Луната,
изгряла с нежни намерения
и спусна стълба до Земята –
да стигнем нейните селения.

Потърсих цвят червен, за да запаля
емоцията, патоса на любовта.
На лист рисувах, сякаш галех
очите, устните на моята мечта.

Направи път и по реката –
да свърже здраво бреговете ни,
вървяхме боси по водата,
тъй както правят боговете ни.
Говорехме в захлас, безкрайно,
а бъдникът смирено пушеше,
обсипан в съкровени тайни…
И Бог бе с нас – усмихнат слушаше…

ВИНАРИЯ`2012
О

семнадесетото издание на Фестивала на виното „Винария`2012” вече е в истори-

Румяна КАПИНЧЕВА,
гр. Тутракан

Любен ДАШЕВ,
гр. Силистра

Ивайло ТЕРЗИЙСКИ,
Лондон

И го създадох тъй красив, чаровен,
изваян образ на античен Аполон.
Пристъпих, все едно във храм духовен,
и поклоних се пред амвон.
Дали магията направих сполучлива,
ала в очите му видях една искра.
Барут подпали, обич дива!
Събуди страст във две сърца!

Стефанов поднесе неговият заместник Петя Князова-Василева. Откривайки
празника с популярната
сентенция „In vino veritas”
(Във виното е истината),
тя благодари на тазгодишните домакини - семейство
Козареви, в чиято механа
„Мелани” се проведе той.
В три категории премина
конкурсната част на „Винария`2012” - бели вина, розе
и червени вина, а журито
– инж.-химикът Петрана
Петрова и технологът на
„Младенова изба” – Стефан
Михайлов, дегустираха и
оцениха вината по цвят,
аромат и вкус.
Най-многобройно бе участието в категория „Бяло
вино” – 16, но сред тях
журито отсъди първото Петрана Петрова и Стефан Михайлов имаха
Награда и за гостите от гр. Завет
място за виното на Никола тежката дума за крайното красиране
ята. Посветено на празника
Специални поздравления Сигмянов. Втори по май- - Димитър Петков.
на лозарите и винопроизво- от името на кмета на сторлък се нареди Явор
14 вина се „състезаваха”
дителите – Трифон Зарезан, общината д-р Димитър Киров, а на трето място в категория „Розе”. Челната тройка формираха Стоян Камбуров, Явор Киров и
Михаил Златанов.
Противно на очакванията
най-малък бе броят на участниците в категория „Червено вено” - 13. Победител
е виното на Марин Маринов,
а на второ и трето място
са вината на Атанас Великов и Явор Киров.
Организаторите връчиха и Грамоти за отлично
представяне – на госта от
гр. Завет Младен Чакъров
и на Сашо Наумов, Валери
Аврамов и Виктор Чакъров.
В атмосферата на добро настроение и много
наздравици се роди идеята
Фестивалът на виното да
прерасне в междуобщински
празник. Така тутраканските производители на вино
в домашни условия ще имат
възможността да мерят
сили със своите „колеги”
от други близки на нашата
общини и да отстояват Стоян Камбуров - първи в
Никола Сигмянов (в средата) - победител
веруюто „In vino veritas”!
в категория "Бяло вино"
категория "Розе"

Дунавски Винарски Дестинации
П

роектът “Дунавски Винарски Дестинации” на сдружение „Евроинтегра” е
финансиран по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България
2007-2013 и се осъществява в пет български
области – Велико Търново, Русе, Плевен, Добрич и Силистра и пет румънски области
- Олт, Телеорман, Гюргево, Калъраш и Констанца.
Той включва провеждането на безплатни
сомелиерски обучения във всяка една от
областите от трансграничния регион с
участието на хотелиери, ресторантьори и
винопроизводители.
Досега в България са проведени две обучения
в Русе и Велико Търново, а от 9 до 12 януари, комплекс „Куин” в Айдемир домакинства
третото, в което участваха заинтересовани
винопроизводители, ресторантьори, хотелиери, представители на неправителствения
сектор свързан с развитието на туризма,
включително от гр. Тутракан.
В този брой ще научите нещо повече за
историята на виното разказана от сомелиер
№1 на България на 2011 г. Георги МИХОВ.

Съвременното
винопотребление в България
и Балканския
полуостров

Като отколешен поминък
по българските земи лозарството и винарството с
право се считат за част
от културната идентичност на народите населявали земите на днешна
България. Историческите
извори свидетелстват за
съществуването на практики за отглеждане на
лозя, датирани от преди
повече от 3000 години.
Първите данни за развитие
на лозарството и винарството в Древна Тракия се
срещат в произведенията
на Омир – Илиада и Одисея
и в запазени паметници
от времето на римското
владичество. След основаването на българската
държава (681 г.) българите наследяват лозаро-
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винарските традиции и
продължават развитието
им. По запазените средновековни паметници може
да бъде установено, че
през този период в земите
на българската държава
най-разпространени са
сортовете: Памид, Мавруд
и Широка мелнишка лоза в
Южна България, Димят в
Източна България и черноморското крайбрежие, Мискет червен в Подбалканската долина от Карлово
до Сунгурларе и в отделни
места на Средногорието. След превземането на
България от османските
турци (1393-1396 г.) продължава развитието на лозарството и винарството,
като през този период се
разпространяват и ориенталските десертни сортове. След освобождаването
от турско владичество
към 1897 год. площите заети с лозови насаждения в
България достигат 1 200
000 дка. През 1884 година в
страната прониква филоксера, което нанася силен
удар върху развитието на
лозарството. В резултат
на болестта към 1919 година лозовите насаждения

Анкета

Как прекарвате
студените
зимни дни?

Стефка
МАРИНОВА:

Зимата я караме край
печката. Стига да има
дърва – няма проблем.
За такива като нас, които стоим в къщи безработни не е проблемна от
към топлина, но тия, които
ходят на работа…
Георги МИХОВ - Сомелиер №1 на
България за 2011 г.

намаляват до 434 180 дка.
Необходимостта от възстановяване на площите
заети с лозови насаждения
и възраждане на лозарството дават тласък в
развитието на лозарската
наука. През 1902 година е
създадена Опитна станция
по лозарство и винарство
в гр. Плевен и катедра по
лозарство и винарство към
Агро-лесовъдния факултет
на Софийския университет
“Климент Охридски”.
От 1935 година България е равноправен член на
Международната служба по
лозата и виното създадена
в Париж през 1924 година.
През 1960 година приключва районирането на
лозарството в България.
От 6 август 2005 година
за производство на трапезни вина са определени
са определени два основни
лозаро-винарски региони
- Дунавска Равнина и Тракииска Низина.
За производство на качесвени вина са петте
региона на предишното
райониране, което дава
много подробна диференциация, но в повечето случай
потребителя не се ползва

от нея и е полезна за тези
които обичат виното и
държат на неговото име и
произход в точност.

Здравословна
консумация на
безалкохолни и
напитки съдържащи алкохол

До началото на XVII в.
виното се ползва с предимството на единствената
здравословна и донякъде
трайна напитка. Пиенето
на вода, поне в градовете,
не е особено безопасно.
Бирата без хмел се разваля бързо. Няма нито
концентрати, нито така
желаните днес кофеинови
напитки. По това време
Европа пие вино в непонятни за днешните представи
размери - предците ни са
се намирали в състояние на
почти постоянно опиянение. На описания за виното
преди началото на XVII в.
не може да се разчита много. С изключение на някои
живописни изказвания на
Шекспир - “едно прекрасно
проникващо вино,
което парфюмира кръвта” - се
обръща внимание
главно на чудотворните лечебни
свойства на виното, а не на вкуса
и качеството му.
Анализирайки
поведението на
потребителите
при консумация
на вино в заведение трябва да
отбележим, че огромното мнозинство от тях се
опират на предварително създаденото си мнение
и затова обикновено или винаги
поръчват точно
определена марка, независимо от
предложенията
на сервитьорите.
От това може да
се направи извод,
че дори и когато става дума
за посещаване на
заведения, водещ

остава предварително
установеният имидж, който е успяла да си създаде
дадена изба в съзнанието
на потребителите. Над
половината от тях само
в отделни случаи приемат
съветите на сервитьорите, а една пета декларират, че абсолютно никога
не се вслушват в такива
съвети.
Със 102 лв. живея. Имам
Все пак има достатъчно
голям дял от потребите- 30 години стаж, ама пенсия
ли, които в по-изразена не дават. Заем теглих, сега
степен приемат съветите ще плащам.
Дърва има, топло е.
на сервитьорите, което
оставя достатъчно голям
периметър за дадена изба
да използва персонала на
заведенията като канал за
налагане на собствената
си продукция.

Айриш ИБРЯМ:

- Съхранение на вино
Успехът на производителите от древността и
миналото би бил скромен,
ако съвсем навреме не бива
изобретена и бутилката
от стъкло.
Още от времето на римляните виното прекарва
почти целия си “живот”
в дървена бъчва. Шишета
Много съм щастлива –
или по-скоро глинени, керамични или кожени кани се пълна къща с деца! Караме
използват само за пренася- я весело и щастливо.
Всичко има!
не на виното до масата. В
началото на XVII в. напредъкът в стъкларството
позволява направата на
солидни и евтини стъклени
шишета. Приблизително по
това време нечия гениална,
за съжаление останала
неизвестна глава събира
в едно бутилката, корка и
тирбушона.
С течение на времето
става ясно, че стъклената
бутилка и корковата тапа
позволяват много по-дълго
съхранение на виното, отколкото дървената бъчва.
Установява се също така,
че в бутилката виното се
развива по друг начин и
Как карам зимата ли?
формира букет. Първият, Дето гласувахме за тия
на когото хрумва идеята за хора, те ни оставиха в
вино “Резерва” или по-сил- бедствието зимата. Нито
но вино от късна реколта, улиците отворени, децата
е собственикът на Шато не могат на училище да
О-Брион. През 1664 г. той идат, няма една пътека.
дори отваря ресторант
Без дърва сме, от „Социв Лондон - Понтак’с Хед ални” нищо не дават.
(Pontac’s Head) - за да пред120 лв. за лекарства
стави на обществеността трябва да давам.
новия си продукт.
Гласуване ли… никой път
Следва повече няма да гласувам.

Валентина
РАЧЕВА:

Юмгюлсум
АЛИОСМАН:
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Законът за достъп до обществена информация – 12 години
по-късно: практика и приложение на север и на юг в България

Йордан ГЕОРГИЕВ,
Областен координатор на ПДИ
рез 2000 г. в България
бе приет първият
вариант на Закона
за достъп до обществена
информация, който отвори
вратите към бюджета на
държавните и общинските
структури. С една идея:
по-лесен достъп до „тайните” на администрацията. Всъщност, оказали се
„обществена информация”.
Как се прилага законът 12
години по.-късно? Научаваме
от поредните случаи, коментирани от юридическия
екип на Програма „Достъп
до информация” - София,
която като фондация е
сред инициаторите за закона. За десетина години са
проведени десетки срещи
за разясняване на закона,
както пред граждани, така
и пред администрацията. На
20 юли т.г. е поредното от
тях, този път в Шумен, за
участие в което са предвидени по петима журналисти
от Силистра, Варна, Разград, Добрич и домакините
от Шумен.

П

Без информация за обработката на
земята във Видинско
Служителите на държавен
фонд „Земеделие” във Видин
отказват да дават каквато
и да е информация на журналисти. От месеци е отказан
достъпа до информация и от
Областна дирекция „Земеделие и гори”. На журналистическите въпроси „Какви са
добивите на територията
на Видинска област, колко
декара са обработените
площи, колко от тях са
засети с пролетници, колко
с есенници?”, отговорът на
служителите е, че след заповед на директора, те нямат право да дават подобна
информация, могат само да
предоставят такава в проценти. На практика: както
териториалните звена на
Държавен фонд „Земеделие“,
така и областните дирекции „Земеделие и гори“ са
задължени субекти по ЗДОИ
и като такива следва да
предоставят достъп до обществена информация. Тъй
като случаят касае заповед
на директора на Областната дирекция „Земеделие и
гори“ в града, конкретно ще
разгледаме задължеността
на тези дирекции.
Съгласно чл. 31 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи,
органи по поземлената собственост са Министерството на земеделието и храните, областните дирекции

"Земеделие" и общинските
служби по земеделие. Областните дирекции "Земеделие"
са специализирана териториална администрация към
министъра на земеделието
и храните. Те са юридически лица, второстепенни
разпоредители с бюджетни
кредити. Общинските служби по земеделие са териториални звена на областните
дирекции "Земеделие". Както
едните, така и другите са
задължени да предоставят
информация по ЗДОИ. Това
не е единственият подобен
случай на забрана за предоставяне на информация в
системата на Министерството на земеделието и
храните през 2011 г. Накратко отново ще припомня за
тях. През септември месец
коментирахме случай, постъпил от Велико Търново,
в който се поставяше подобен проблем. Същото се
отнася и за 2010 г., когато
пък Директорът на областната служба по земеделие в
Монтана разпрати писмо
до всички директори на общински служби по земеделие
в областта, с което им припомняше, че както Областните Дирекции по Земеделие,
така и Общинските Служби
по Земеделие „нямат право
да дават информация за дейността, която извършват”.
Със същото писмо бяха
дадени указания на служителите във въпросните служби
да препращат гражданите
и журналистите, търсещи
достъп до информация от
тези служби към Министерството на земеделието
и храните.
В този случай екипът ни
изрази становище, че подобни указания нарушават разпоредбите на ЗДОИ, които
след измененията на закона
в края на 2008 г. изрично въведоха задължение за всички
териториални звена на органите на изпълнителната
власт самостоятелно и на
собствено основание – разпоредбата на чл. 3 ал.1 от
ЗДОИ - да предоставят
информация. Екипът ни
препоръча на областния
директор да преразгледа
съществуващата практика
като преустанови препятстването на свободния
достъп до информация на
териториално ниво. Като
резултат от изпратеното
становище, бяхме уведомени за преустановяване на
тази практика. Препоръка
към този случай: в случай,
че трудностите при получаване на информация от
областната служба „Земеделие и гори“ във Видин са
системни, бихме могли да
изпратим отново подобно
писмо, с което да обясним,
подобна забрана за предоставяне на информация е
в нарушение на Закона за
достъп до обществена информация.
И отново във Видин: без конкурси в
Комплекса за социални услуги
Изграденият по проект
на „Уницеф” Комплекс за
социални услуги във Видин
отвори врати на 11 май
2011 г. Общината, предос-

в региона. Подробности за
тях могат да получат само
регистрираните в бюрото
безработни лица - категорични са служителите.
На въпроса нима не всички
граждани имат достъп до
информация за свободните
позиции, а само регистриралите се - те са категорични,
че това е заповед на директора Владимир Георгиев.
Така ни информират в радио
Видин граждани, търсещи
възможност да сменят местоработата си. Медиите в
случая получават нужната
им информация. Случаят
не е типичен отказ на информация от гледна точка
на прилагането на ЗДОИ.
Задължените институции
следва да предоставят информация или посредством
т.нар. активно предоставяне /по инициатива на институцията/ – чрез публикуване
в Интернет, оповестяване
чрез медиите или посредством обяви, поставяни на
публични места и др., или
като отговор на подадено заявление за достъп до
информация. Заявленията
за достъп до информация
се подават до конкретно
задължено лице и това обикновено е ръководителят на
институцията, тъй като
той има качеството на
орган по смисъла на закона.
От своя страна той може
да упълномощи друго лице
да се занимава конкретно
с въпросите на достъпа
до информация в рамките
на администрацията. Що
се отнася до активното
публикуване на информация,
неговият смисъл е информиране на обществеността
в няколко посоки. Съгласно разпоредбата на чл.14
ал.2 от ЗДОИ органите са
длъжни да съобщават определена информация, когато
тя: може да предотврати
заплаха за живота, здравето и безопасността на
гражданите или на тяхното
имущество; опровергава
разпространена недостоверна информация, засягаща
значими обществени интереси; представлява или би
представлявала обществен
интерес; следва да бъде изготвена или предоставена
по силата на закон.
В случая на активно информиране на гражданите
по въпроси, свързани с дейността на дадена институция липсва изискване за
това в какъв вид и обем
трябва да бъде тя, т.е.
тук има свободна преценка
от страна на публикуващия
информация. В конкретния случай от Бюрото по
труда са публикували данни за свободните работни
места, без подробности за
съответната длъжност.
Причините за това не са
ясни, като изключим заповед
на директора, мотивите
на която не са известни.
На практика обаче няма
пречка за публикуване на
пълната информация, касаСамо регистрираните безработни
еща свободното работно
могат да са информирани
място, тъй като подобна
В Бюрото по труда във информация не представляВидин е изнесено табло със ва тайна. Още повече на
свободните работни места интернет страницата на

тавила сградата - общинска
собственост, обяви конкурс за фирма, предлагаща
социални услуги, която да
подбере и обучи персонала.
Неправителствената организация, която го спечели
е Институт за социални
услуги и практики - София.
До момента никъде не се
обявяват свободните работни места, а има голямо
текучество на персонал.
Колега попита: „Как се
подбира и назначава екипът
за работа в центъра?”,
отговорът: Институтът
подбира персонала. Все още
не е ясно как, когато те са
в София, а местата не се
обявяват никъде.
На практика за какво
става дума и какъв е изходът? Законът за достъп
до обществена информация
се прилага за достъп до
обществена информация,
която се създава или съхранява от изрично посочени в
чл.3 ал.1 и 2 субекти. Това
са държавните органи и
техните териториални
звена; органите на местно
самоуправление; публичноправните субекти и организации; различни физически и
юридически лица – като последните са задължени само
относно извършваната от
тях дейност, финансирана
със средства от консолидирания държавен бюджет
и средства от фондове на
Европейския съюз или предоставени от ЕС по проекти и програми. В смисъла на
горната разпоредба може да
се каже, че безспорно задължен субект в разглеждания
случай е община Видин, докато за неправителствената
организация такава задълженост може да се твърди, само ако отговаря на
посоченото в чл. 3, ал. 2 т.
2 от закона. По принцип задължеността на едно НПО
по ЗДОИ не е често срещана и по-скоро търсенето на
подобна информация от тях
се разглежда като случай
на изключение. Ето защо,
препоръката ни в този, а и
в други подобни случаи е, когато се търси информация,
касаеща работата на безспорно задължен субект по
закона – община, държавна
агенция или министерство и
др. такъв, чиито статут не
е изяснен или няма как да е
ясен – търговско дружество,
НПО и др., искането на
информация да се отправя
към първата категория
субекти. Така например,
когато е налице договор за
сметопочистване и той е
сключен между общината и
частна фирма, информацията следва да се поиска от
общината. Изграждането
на подобни комплекси за
социални услуги също става
на принципа на публичночастното партньорство,
в случая страни по него са
общината, евентуално Агенцията за социално подпомагане и съответната НПО.

Агенцията по заетостта е
публикуван регистър с данни за актуалните свободни
работни места в бюрата по
труда от цялата страна с
пълни данни за изискванията
за заемане на съответните
длъжности. Всеки, който
желае, независимо от това
дали е регистриран като
безработен или не, може да
прави справки в тази база
данни. Справки могат да се
правят на адрес: http://www.
az.government.bg/internal.
В Хасково отказват да съобщягт
броя на гласуващите
Служителите на ГРАО в
Хасково са отказали да съобщят на 19-ти октомври
м.г. броя на гласуващите
в община Хасково за първи
път (18-годишните избиратели) на репортерите на
сайта haskovo.info. Мотив
за отказа - претовареност
на служба ГРАО-Хасково
преди провеждането на
местните и президентски
избори на 23.10.2011 г. Търсената в случая информация
е обществена и следва да се
предостави при поискване.
Не можем да твърдим, че
е налице отказ по ЗДОИ,
тъй като в случая има устно запитване от страна на
журналисти, на което не
винаги задължените инсти-

туции са в състояние да
отговорят веднага. Поради
това в закона са предвидени
две възможности за предоставяне на информация: въз
основа на устно запитване
или писмено заявление. Съгласно разпоредбата на чл.24
ал.1, когато заявителят не е
получил достъп до исканата
обществена информация въз
основа на устно запитване
или счита предоставената
му информация за недостатъчна, той може да
подаде писмено заявление.
Тълкуването на въпросната разпоредба от закона
ни помага да установим, че
липсата на отговор при устно запитване само по себе
си не се счита за отказ по
смисъла на ЗДОИ, тъй като
за търсещия информация
съществува възможността
да подаде писмено заявление за същата информация.
Едва липсата на отговор по
писмено заявление, вече води
след себе си възможността
за евентуално санкциониране на съответния орган чрез
обжалване на мълчалив отказ. Препоръка към случая:
Посоченото в коментара
може да се има предвид при
следващи случаи, в които
не се предоставя информация въз основа на устно
запитване.

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

10-16.02.2012 г.

Местната комисия за борба
срещу противообществените
прояви на малолетните и
непълнолетните
О Р Г А Н И З И Р А

КРЪГЛА МАСА
под мотото
„АЛКОХОЛЪТ И МЛАДИТЕ ХОРА”
Събитието ще се състои на 29.02.12г. от 15.30
часа в Заседателната зала на Общински съветТутракан.
Да поговорим открито за проблемите, които създава алкохолът и влиянието му върху:
- ЗДРАВЕТО;
- СЕМЕЙСТВОТО;
- БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ;
- ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИЗРАСТВАНЕ;
- ПЪТНО ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ;
- ПРИЯТЕЛИ, БЛИЗКИ… и за всичко, което ви
вълнува по тази тема.
ОЧАКВАМЕ вашите оригинални решения в изработването на колажи, постери и карикатури по темата.
Формат на творбите не по-малък от А4. Техники по
избор. Участници - учениците от Х и ХI клас.
Най-добрите творби ще бъдат наградени.
Заявяване на участие и предаване на творбите, които трябва да са придружени от данни за участника,
изписани на гърба на самата творба: трите имена,
адрес и тел. за връзка - до 28 февруари 2012 г. в
сградата на Общината, стая №9 при секретаря
на комисията.
Тел. за връзка и допълнителна информация:
0879835814

З А П О В Я Д А Й Т Е!
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хоби
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.

За информация на тел: 0884 061 476

ТАЛОН

за безплатна обява
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи

ВРЕМЕТО

В петък и събота ще е студено. Минималните
температури ще са между минус 15 и минус 20° в Северна и между минус 10 и минус 15 в Южна България,
а максималните в по-голямата част от страната
от минус 10 до минус 5°. В петък ще има и слънчеви
часове, но в събота ще се заоблачи и в западните
райони ще превали слаб сняг. Вятърът ще е слаб, от
североизток. В неделя и понеделник температурите
ще са по-високи, но се очакват нови снеговалежи. Вятърът в Източна България в понеделник ще се усили
и ще образува навявания. Във вторник валежите
ще спрат, най-късно в източните райони. От запад
облаците ще намалеят. С разкъсана облачност, без
валежи ще е времето в сряда.
Дежурен синоптик: Гергана КОЗИНАРОВА
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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там, край реката...
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Предюбилейно: Радио Шумен на 39!

Н

а 1 февруари Радио
Шумен празнува своя
39-ти рожден ден.
Екипът на регионалната
радиостанция получи много

Радио Шумен излъчва
24-часова програма дневно,
която ефирно покрива региона на цяла Североизточна
България – областите Шу-

Генералният директор на БНР Валери Тодоров и
директорът на Радио Шумен Тодор Димов

Радио Шумен получи награ- на регионалната тематика
дата „Сирак Скитник” 2011 в програмите на БНР.
за принос в утвърждаване
Калина ГРЪНЧАРОВА
поздравления и пожелания
за още повече слушатели и
интересни предавания.
На празничния купон два
дни по-късно поздравления поднесоха генералният
директор на БНР Валери
Тодоров, директорът на
програма „Хоризонт” Калина Станчева, директорите
на Радио Варна и Радио Благоевград – Елица Виденова
и Елисавета Каменичка и
разбира се от директора на
Радио Шумен - Тодор Димов.

мен, Разград, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Русе.
Радио Шумен е ефирът,
от който слушателите от
Тутраканска и Главинишка
община, точно и навреме
могат да чуят новините,
случващите се в техните
райони.
За поредицата от репортажи, интервюта и коментари за евентуалните проучвания и добив на шистов
газ в Североизточна България, предаването "Днес" на

Истината за ДПС-Силистра: фалшифициране на избори, купуване на политици, истории и случки, крити
досега - в книгата на Сунай Ремзи „Казиното ДПС”.
Цена: 12,99 лв.
Заявки за получаване на книгата можете да
направите на тел. 0898 628 376 и 0887 057 747

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Честит рожден ден

ТГ

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

10 февруари – Татяна ЛОЛОВА, Приятел на град Тут- на СОУ „Йордан Йовков”
ракан
13 февруари – Мирослав КАЛЧЕВ, Охрана, Община
10 февруари – Гинка АНГЕЛОВА, ст.спец, Община Тут- Тутракан
ракан
14 февруари – Мерал СЕЗГИН, 11 б клас, СОУ „Йордан
11 февруари – Георги АЛЕКСАНДРОВ, ДГС-Тутракан
Йовков”
12 февруари – Никола ГРЪНЧАРОВ, Община Тутракан
15 февруари – Нели ЖЕЙНОВА, гр. Тутракан
13 февруари – Даниела ПЕТКОВА, учител СОУ „Йордан
14 февруари – Трифон Зарезан – Ден на лозаря
Йовков”
и
Световен ден на влюбените
13 февруари – Росица СТЕЛИЯНОВА, гл. счетоводител

СМЯХ
Блондинка звъни в полицията: - Алооооо, полицията ли е?
- Да, кажете!
- Не мога да изляза от тук...
- Къде се намирате? –
Във фейсбуууууук ....
Отишли група блондинки в бар и си поръчали шампанско. През
цялата вечер скандирали:
- Две години! Две години!
Заинтригуван, барманът ги попитал:
- Празнувате ли нещо, момичета?
- Да! - отвърнали те - Купихме си пъзел, на който пишеше от три до
пет години, а ние го наредихме за две!

СУДОКУ

и да почерпят:

потанцува. А вие какво умеете да правите?
- Нищо - съкрушил се клиентът.
- Е, вярвам ви, че сте депутат - успокоил го сервитьорът.
Момченце пита баща си:
- Тате, ако те нападне тигър, какво ще правиш?
- Ще го разкъсам на части, мамичката му...
- А, ако те нападне лъв?
- Ще го прогоня с ритници, мамичката му...
- А, ако те нападнат едновременно и лъв, и тигър?
- Ще ги пребия, мамичката им...
Момченцето замислено:
- И кво излиза, че само от мама те е шубе...

- Отче, преди сватбата правехме секс с жената по 15 пъти на ден,
Вчера трима неизвестни нападнали човек на улицата и му откраднали
това грях ли е?
личната карта. Сега неизвестните са четирима.
- Да, синко. Лъжата е голям грях.
"Търси се импотентен мъж за отрицателна роля в порнофилм."
Депутат обядвал в един ресторант, но открил, че си е забравил
портфейла вкъщи.
Ако най-силното ти качество е, че си "млад българин", емиграцията
- Няма да ми повярвате - казал той на собственика, но ще ви платя няма да ти реши проблемите.
следващия път.
- Такива случаи вече съм имал. Един художник, за да докаже, че е
Знаете ли кой разговор не може да се преведе на японски: „- Какво
такъв, ми остави рисунка на една салфетка, а един балетист пък даже правиш? - Нищо. На работа съм.”

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org
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