и
к
с
н
а
к
а
р
т

РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

у

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 7

Година L

17 - 23 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

Обща необходимост:

Всяка община със свой
роторен снегорин
Недоволство от
почистването на
републиканските
пътища изразиха
кметовете от
Крайдунавска
Добруджа, искат
възстановяване
на общинските
средства

Възпоменателно
поклонение за
Апостола Левски

В

ъзпоменателното поклонение по повод 139-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата ще
се състои на 19 февруари (неделя) от 11:00 часа.
Пред паметника на Васил Левски срещу сградата на
Община Тутракан ще бъдат поднесени венци на признателност, а в програмата ще вземат участие самодейци
от НЧ ”Васил Йорданов-1942”, с. Нова Черна.
Организаторите от общинската администрация канят
жителите и гостите на общината да отдадат своята
почит и преклонение пред делото на великия български
революционер.
“ТГ”
Йордан ГЕОРГИЕВ
средата на седмицата в Силистра заседава областният
Кризисен щаб, свикан от
областния управител Ни-

В

колай Димов. Участваха
кметовете на общини, този
път лично - без изключения, както и шефовете на
ОДМВР, ПАБС, В и К, Е.ОН
и др. И по стечение на

обстоятелствата – представители на ДП „Язовири каскади”, „Басейнова
дирекция”-Плевен и „Напоителни системи”-Русе. В
дневния ред: преодоляване-

то на зимата – проблеми
и изводи; заледяването на
река Дунав и предстоящото
снеготопене – състояние
на дигите и решаване на
на стр. 3

Дунав замръзна!

Подписано е споразумение за
партньорство между Главиница
и Кълъраш по ТГС-проект
Калина ГРЪНЧАРОВА
ридневен обучителен
семинар на образователни експерти, домакинстван от румънския град
Кълъраш, се проведе от 2
до 4 февруари в рамките на
проект „Информационни и
комуникационни технологии
- движеща сила за промяна в
образованието“, в който парт-

Т

ньор е СОУ „Васил Левски”,
гр. Главиница.
Представители на община
Главиница бяха кметът Хюсеин Хамди, неговият заместник
- Елена Маркова, главният
експерт в Управление ”Образование” - Нефие Раим и
учителят по математика - Вана стр. 4

Н

а 15 февруари т.г напълно замръзна река Дунав при
Тутракан. Последното замръзване е регистрирано
през 1985 г., съобщиха от хидрометеорологичната
станция.
Скована от лед остава реката при Силистра, за денонощието има спад с 24 см и водният стоеж е 376 см.
С 10% се е увеличил ледоходът по река Дунав при Русе
и достига 70%. Нивото на реката се е повишило с 30
см и е 257 см.
С още около 10-15 км е продължил ледът нагоре по
“ТГ”
течението на Дунав и достига до км 435.
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Дарения за
Ще се преминава в по-горен
пострадалите клас и със Слаб (2), селските
от наводненията училища - до 10-и клас
В
сички училища в селата и малките населени места, където
живеят младежи до 16 г.
ще могат да приемат ученици до 10-ти клас. Това
предвижда новият закон за
средното образование.
Промяната се налага,
защото конституцията
предвижда задължително
обучение за всички деца
до 16 г. А ако в селото
училището е до 8-и клас,
децата често прекъсват,
тъй като нямат средства
да пътуват или районът се
обезлюдява.
Училищата до 10-и клас
в тези села обаче няма да
са гимназии, защото в тях

Д

ирекция „Социално подпомагане ” – Тутракан
участва в инициативата на Агенция социално
подпомагане за събиране на дарения - дрехи и
топли завивки за хората пострадали при наводненията
в Южна България.
Ръководствата на двете общини - Тутракан и Главиница, съдействаха за бързото информиране на гражданите
и своевременното извозване на получените даренията
до Дирекцията.
Въпреки студа, обилния снеговалеж и трудно проходимите пътища, много граждани от с. Сокол, община
Главиница и от Тутракан станаха съпричастни към болката на хората и дариха облекла, обувки, топли завивки
и др. Служителите на Дирекцията активно участваха
при приемането, окомплектоването и товаренето на
даренията.
Събраните дарения бяха изпратени на 13 февруари до
Дирекция „Социално подпомагане” - Гълъбово с куриерска
фирма.
Идает ТОПАЛ,
Директор на Дирекция "Социално подпомагане"Тутракан

ОБЩИНСКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ЧЕТЕНИЯ

В

чера, 16 февруари, в залата на комплекс „Адмирал”
в Тутракан се проведоха общински педагогически
четения, посветени на юбилейните 130 години
предучилищно възпитание в България.
В четенията взеха участие детски учителки от трите
общински детски градини, които споделиха в доклади своя
педагогически опит. Най-добрите от тях са класирани
за участие в Областните четения в Силистра.

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

ЗАПОВЕД
№ 221/10.02.2012 г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия и с цел
осигуряване безопасността на хората и предотвратяването на водни инциденти,свързани с ледохода по
река Дунав

НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам навлизането и пързалянето в заледените участъци по коритото на р. Дунав.
2. Началника на РУ "Полиция" гр. Тутракан и ГПУ гр.
Силистра да разпоредят патрулиращи служители в
района на кейовата стена да контролират спазването
на забраната.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на
всички длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на
Милен Маринов – заместник кмет на община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

няма да се учи в 11-и и 12-и
клас. Те ще се наричат обединени училища.
Новият закон предвижда
още, че с една оценка “слаб
2” ще може да се преминава
само от 5-и в 6-и клас при
общ успех “добър 4”.
Математическите гимназии пък няма да имат
прием за петокласници,
както това се прави сега.
Законът за предучилищното и училищното образование предвижда нова
система за признаване на
дипломи и професионални
тапии. Проектът ще бъде
представен днес от просветния министър Сергей
Игнатов и екипа му.

Въвежда се процедура за
валидиране на знания или
квалификации, които са
придобити на курс в чужбина
или пък са усвоени у дома.
Последната опция например
дава възможност на човек
да получи тапия за професия,
която не е учил в училище, а
във фирма, или пък е получил
знанията от родител. Например бащата или дядото
в семейството е обущар и
е предал занаята на наследниците си. Тогава те ще
могат да заявят уменията
си и да получат валиден
документ за тях, след като
ги докажат например пред
комисия. Тази процедура ще
облекчи и признаването на

знания, които са придобити
в чужбина. Има много семейства на емигранти, чиито
деца са посещавали различни курсове и които могат
да получат признание за
наученото у нас, обясниха
експертите. Ще се признава дори и само обучението
по един предмет - български
език, история или география
на България. Или пък взет
определен клас по друга
образователна система.
По този начин ще се улесни достъпът до пазара на
труда, както и до самата
система на образование,
ако човек иска да продължи
обучението си по-нагоре
в нея.

Информационен
Кръгла маса на
семинар за
социална
тема
еврофондовете
К
П
В Главиница

оредица от семинари на територията
на област Силистра
организира през месец февруари 2012 г. Областният
информационен център.
Срещите са с представители на местната власт,
неправителствения сектор
и бизнеса. Семинарът в
община Тутракан ще се
проведе на 17 февруари
(петък) от 10:00 ч. в заседателната зала на Общинския съвет.
По темата „Кохезионна
политика на Европейския
съюз“ ще бъде направен
общ преглед на Политиката на сближаване на ЕС
през периода 2007 – 2013 г.,
както и ще се представят
добри практики на бенефициенти по Оперативните

програми от всяка община
на областта. Участниците
ще се запознаят и с ролята
на Областен информационен център – Силистра за
възможностите, които се
предоставят от Структурните и Кохезионния
фондове.
Областният информационен център е създаден по проект на Община
Силистра „Изграждане и
функциониране на Областен
информационен център в
гр. Силистра”, Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.020005-С0001 по Оперативна програма „Техническа
помощ”, съфинансиран от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
“ТГ”

Няма данни за
масово измиране
на птици
Рени ПЕТРОВА
яма данни за масово измиране на птици вследствие
на продължителното застудяване. Сутринта при
обход на крайдунавската алея на град Русе, експертите на РИОСВ-Русе са установили 1 мъртъв екземпляр
от вида зеленоглава патица. Наблюдавани са други
патици, които са били в нормално състояние.
Постоянно обитаващите птици като врабчета, чайки,
синигери, гълъби и други синантропни видове са приспособени към зимните условия, всеядни са и в населените
места намират прехрана.
Зелеленоглавите патици и други водолюбиви птици
(корморани, гмурци, водни кокошки, гъски, лебеди и др.)
са характерни обитатели на дунавското поречие. В последните няколко дни ниските температури са довели до
замръзване на по-голямата част от водоемите и птиците се концентрират около незамръзналите участъци
на река Дунав, затова са честа гледка и в близост до
населените места.
Заледенета снежна покривка затруднява намирането на
храна, което в комбинация с изтощителния студ би могло
да доведе до отслабване и измиране на отделни птици.

Н

ръгла маса на тема
„Социално включване
на хора с увреждания
и самотно живеещи възрастни хора” ще започне
в 10:00 часа на 17 февруари (петък) в сградата на
читалището в с. Сокол,
община Главиница. Събитието е финална част на
проект „Създаване на Дневен център за възрастни
хора с увреждания в село
Сокол”, който се реализира от Сдружение „Народно
читалище „Освобождение
– 1940” в партньорство с
Община Главиница.
Проектът приключва в
края на м. февруари. Пре-

доставянето на комплекса
от услуги в Дневния център
в с. Сокол за момента е
единственият по рода си в
общината. Чрез него продължава насърчаването на
социалната и културна интеграция на възрастните
хора с увреждания, създава
се добра социална среда
и се подобрява тяхното
положение.
В следобедните часове
същия ден, Общинският
съвет ще разгледа докладна записка в тази връзка
- Дневният център да продължи работа като делегирана държавна дейност
през 2012 г.
“ТГ”

Бавят изплащането
на тютюна
Ф

ирмата от Южна
България, която от
три месеца бави
парите на тютюнопроизводители от региона е
превела част от средствата. Това съобщи Цветан
Филев -председател на
Националната асоциация на
тютюнопроизводителите в
България. По думите му на
100% са преведени парите
за сортовете "Бърлей" и
"Катерини", а за сорта
Северна България са нап-

латени парите за изкупения
тютюн до 30 ноември. От
следващата седмица пари
ще получат тютюнопроизводителите, които са
продали продукцията си на
фирмата от Южна България
- от 1 декември до края на
януари.
Фирма "Исперих БТ" продължава да дължи над 1
200 000 лева на близо 500
тютюнопроизводители от
региона, допълни Филев.
“ТГ”

Заседания на областни комисии

Д

нес в заседателната зала на областната администрация от 13,30 ч. е насрочено заседание и на
Областния съвет по земеделие. На него ще бъде
приет Правилник за организацията и дейността на Съвета и ще бъде представена актуална информация от
дейността на Областната служба за съвети в земеделието по мерки от Програмата за развитие на селските
райони. В рамките на Съвета по земеделие, ще бъдат
представени и обобщени данни по отношение подпомагането на земеделските производители от „Държавен
фонд „Земеделие” през 2011 година, както и очакванията,
в тази посока, за 2012 г.
По-рано днес, в 11:00 ч. ще се събере актуализираният
състав на Областната комисия по транспорт. Ще бъдат
разгледани предложения за разкриване на нови автобусни
линии, а също и сигнал за неизпълнение на маршрутно
разписание.
“ТГ”
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Всяка община със свой роторен снегорин
от стр. 1
проблеми с язовирите.

Какви други проблеми
блеснаха в течението на
заседанието и кой как ги
постави?
Инж. Николай Неделчев - кмет
на община Ситово: „От 1993 г.
насам в нашата община не е имало
толкова много сняг и проблеми
при преодоляването на навяванията. Установихме, че в такива случаи
са изключително нужни техники
като „Киров”-ци, фадроми и ротори, защото „другата” няма шанс да
се пребори с преспи по 2-4 метра,
продължаващи 6 км, примерно
между Ситово и Добротица. Крайно време е да се даде коефициент
1,5 за общините от Североизточна
България при финансирането за
снегопочистване. Неотложно е да
се вземат мерки за монтиране на
предпазни огради край пътищата и
рязане на трънки (драки, храсти),
за да не спират снега и да правят
навявания. Явно е, че там, където
има защитни пояси, пътищата са
чисти като магистрали. Пари трябват за почистване и на канавките.
Община Ситово вече е с минус 42
500 лева с финансирането за тази
зима. Общинарите сме изправени пред избор: да нарушаваме
законите, примерно като чистим
и републиканската пътна мрежа,
или да спасяваме човешки живот”.
Д-р Димитър Стефанов – кмет на
община Тутракан: „Спасихме два
човешки живота – една родилка
и мъж с инсулт, благодарение на
ПАБС-Силистра, изключително
добре работихме с РПУ-Тутракан”.
Хюсеин Хамди – кмет на община
Главиница: „Роторът вози хора –
болни, както и хляб, вместо само
да почиства пътищата. Сложно бе
край Зафирово, Сокол и по пътя

Заседанието на Областния кризисен щаб

за Главиница. Местните кооперации, вкл. и мандрата в Белица,
участваха в почистването. Пускаме
учебния процес в училищата в
четвъртък - 16 февруари”.
Д-р Юлиян Найденов – кмет на
община Силистра: „Би трябвало
през 2-3 часа да се почиства снегът, но не се прави поради липса на
средства.” На два пъти е била искана и помощ лично от областния
управител Николай Димов, за да
се осигури техника за почистване
на пътища в общината.
Според Йорданка Узунска – кмет
на община Алфатар: „Добра обща
координация, но слабост е техниката, с която се разполага – не е
подходяща за екстремни зимни
условия. За два месеца – януари

и февруари, се харчат парите за
снегопочистване за цялата година
– недостатъчни са!” Нейно е предложението – всяка община със
свой роторен снегорин, единствен
преборващ преспите.
Д-р Юксел Ахмед - кмет на
община Дулово: „Отбелязваме, че
70 души в село Колобър излязоха с
лопатите, както и на други места в
общината, за да чистят сняг, което
е похвално. С транспорт на „ВиК”
превозихме хора на хемодиализа.
Желязко Друмев – „Пътперфект-Т”: „Имаме ангажимент към
506 км републиканска пътна мрежа
в Силистренска област – в километри това е оттук до София и чак до
Перник. На практика 360 км от нея
бе засегната от снега и преспите.

Голяма пречка бе ураганният вятър
от над 118 км/час, както и абсолютно ниските температури. Налични
са 3 роторни снегорина и 32 бр.
техника – лека и тежка. Наети са
още 5 ротора.

Какви са най-важните
моменти в проведената
90-минута дискусия?
В Силистра искаме пари за
борба срещу крайпътните драки
и за повече роторни снегорини!
Мотивировката: в област Силистра
са необходими пари от държавата
за нарочни акции за изрязване на
крайпътните драки (храсти), задържащи снега в огромни преспи
по пътищата, за монтаж на нови

са потенциално опасни! Целево ще
бъдат изпуснати наполовина през
преливниците си 68 язовира, вкл.
един рибарник, в област Силистра,
за да имат аванс при евентуални наводнения през пролетта,
съобщиха от областната управа.
Предписанието е на Държавно
предприятие „Язовири и каскади”.
Опасни за населението по този
критерий, са язовирите „Кавака” и
„Сокол-Шосето”, които биха могли
да засегнат с. Малък Преславец,
„Добротица” – който би могъл да
засегне село Добротица и „Бабук”,
който би могъл да засегне село
Бабук. Там, където преливниците
не работят, кметовете на населени места ще трябва да подготвят
населението за принудителна
евакуация.
Останалите са „Памук колак”,
„Майор Ценович” и „Ламбриново”
в община Силистра, “Зафирово”
и „Сокол-селото” в община Главиница и „Антимово” в община
Тутракан, които не засягат населени места.
Проверката на хидромелиоративните съоръжения, към които
има ангажимент дружеството
„Язовири и каскади” в Тутраканска
община е установила, че язовир
„Антимово” е 100% замръзнал
и има над 50% свободен обем.
Осигурено е постоянно наблюдение. При доближаване на 50 % от
обема ще започне контролирано
изпускане на язовира.
Отделно на градоначалниците е
препоръчано да уведомят населението да не ползва замръзналите
язовири за риболов, игра и пързаляне.
Като част от превантивните
мерки за областта, областният
В какво състоянието са управител издаде Заповед с конязовирите?
кретни действия за наблюдение и
Изпускаме наполовина язовири- предотвратяване на наводнения.
те в Силистренско, близо 10 от 68

снегозащитни огради, както и за
закупуване на по един роторен
снегорин за всяка от 7-те общини
на областта, вместо общо 3 за цяла
Крайдунавска Добруджа. Това стана ясно вчера по време на поредното заседание на т.нар. Кризисен
щаб, свикан от областния управител Николай Димов. „Ще направя
предложение до правителството
за целеви средства, но вече съм
поискал помощ от вицепремиера
Цветан Цветанов за поне един роторен снегорин за областта”, заяви
губернаторът Димов. Той щял да
предложи и анекс към договора
с фирмата, почистваща областта
от сняг, за да бъдат заложени още
клаузи в него, вкл. за финансиране
на взаимодействието с общините
по почистването на републиканската пътна мрежа. Кметовете по
места вече предявили претенции
към фирмата „Пътперфект-Т”
за възстановяване на общински
средства, дадени за почистване на
главните направления за Русе, Шумен и Добрич в екстремните зимни
условия, макар това да е работа на
държавата. „Окрадени през миналата година са 40% от крайпътните
снегозащитни огради, монтирани
наскоро, а близо 60-годишните
горски пояси отвътре са „кухи”, защото дърветата в тях са неразумно
изсечени”, обясни на участниците
в заседанието Желязко Друмев,
представител на „Пътперфект-Т”.
Другото предложение е занапред,
ако се наложи още тази зима, същата фирма да изгражда нарочни
бордове от сняг от по 1,5 м., за да
бъдат естествени заграждения по
пътищата, които да спират колите
на неразумните шофьори.

9000 еднолични
Сесия за
Трети
опит
за
търговци ще платят
Бюджет`2012 се
заседание
на
15% данък върху
проведе вчера в
Общинския
съвет
доходите си от
Тутракан
О
стопанска дейност
Р
Днес в Главиница:

едовното заседание
на Общински съвет –
Тутракан се проведе в
следобедните часове вчера,
16 февруари.
Приемането на финансовата рамка на Бюджет`2012
бе една от най-важните
точки в дневния ред. 8 088
541 лв. е размерът в приходната и разходната част
на бюджета за тази година
на община Тутракан, като
първи приоритет в него ще
бъде здравеопазването. За
многопрофилната болница са
отредени 531 хил.лв.
Приходите и разходите за
делегираните от държавата
дейности са в размер на 4
660 378 лв, а тези от местни
дейности – 3 428 162 лв.
Поименния списък за капиталови разходи за настоящата година е за 600 300 лв.
По дневния ред общинските съветници разгледаха
още отчета за изпълнение
на бюджета за 2011 г., Наредба за условията и реда на
финансиране на спортните
клубове и дейности, докладни

за кандидатстване с проект
по мярка 2.1 – „Повишаване
на конкурентоспособността
на рибарската област чрез
инвестиции за подобряване
средата на живот в областта” от Стратегията за
развитие на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”
и с проект за финансиране по
схема „Подкрепа за развитие
на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по
ОП Регионално развитие,
Стратегия за управление
на общинската собственост, Годишна програма за
управление и разпореждане
с имотите - общинска собственост, промени в Плансметката за сметосъбиране
и сметоизвозване, както и
въпросът за безплатните
карти за градски транспорт
за пенсионери над 70-годишна
възраст.
Поради технологичното
приключване на броя, конкретна информация за решенията на Общинския съвет
очаквайте в следващия брой.

бщински съвет-Главиница ще заседава
днес - 17 февруари
от 14:00 часа. Това е
третия опит на съветниците да се съберат
на сесия, след като на 27
януари тя бе отложена
заради усложнената зимна обстановка, а на 30
януари – бойкотирана от
групите на ДПС и БСП.
В предварителния дневен ред са вписани шестнадесет точки, като найважните са приемането
на отчета за изпълнение
на бюджета за 2011 г.,
новият общински бюджет за 2012 г и общата
численост и структурата на общинска администрация.
Капиталовите разходи
са в размер на 346 558
лв., с които е предвиден
ремонт на детски градини, читалища, хидроизолация на административната сграда в Главиница,
водопровод на улици и на
междуселищната пътна
мрежа.
На това заседание ще

бъдат разгледани Годишен отчет за състоянието на общинската
собственост и резултатите от нейното управление, Стратегия за
управление на общинската собственост за
периода 2011 г. – 2015 г.,
Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост, а също и
Наредба за управление на
горските територии на
община Главиница.
Освен това ще бъдат
разгледани докладна записка за създаване на
Обществен съвет за
съдействие и контрол
при осъществяването
на дейностите по социалното подпомагане,
докладни за разкриване
на нови социални услуги
- “Дневен център за възрастни хора с увреждания” разкриване на нова
социална и “Център за
настаняване от семеен
тип” като делегирани
държавни дейности през
2012 г.

* Ставката за облагане на доходите като физическо лице обаче е 10%

8951 са регистрираните еднолични търговци в Област Силистра. Доходите им от стопанска дейност, получени през 2011 г., се облагат със
ставка от 15%. В същото време обаче доходите, подлежащи на облагане
с данък върху общата годишна данъчна основа, за всички физически
лица се облагат с 10% данък. Така че при деклариране на годишните
си доходи, едноличните търговци трябва да имат предвид следното:
ЕТ, чиято дейност е, например, производство на сладкарски изделия,
ще заплати 15% върху доходите от реализацията на продукцията си. В
същото врем,е ако собственикът на ЕТ получи хонорар по граждански
договор, то този доход ще се обложи с данък от 10 на сто.
Едноличните търговци, които през 2011 г. не са осъществявали стопанска дейност, не са задължени да подават декларация през 2012 г.
Декларацията за облагане на доходите на физическите лица може да
бъде изтеглена от интернет сайта на Националната агенция за приходите
(НАП) - www.nap.bg. Формулярите се подават до 2 май 2012 г., като
декларираният данък за довнасяне по годишната декларация трябва
да бъде внесен в същия срок.
5% отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по
електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 2 май 2012 г.
Както през миналата година, клиентите на НАП ще подават само онези
приложения от декларацията, които са попълнили, тоест няма да се
налага да разпечатват и подават цялата данъчна декларация.
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На Св. Харалампий пчеларите
бяха в храма
Калина ГРЪНЧАРОВА
дна година след
140-годишния юбилей
от освещаването, на
10 февруари, православният
храм „Св. Харалампий” в с.
Варненци събра миряните,

Е

с отец Михаил отслужиха
Света Литургия. Преди дванадесет години отец Петър се премества да служи
в друга енория – в Провадия,
но няма година, независимо
от обстоятелствата, той

кан д-р Димитър Стефанов
(който е и пчелар) и зам.кмета Петя Князова-Василева с присъствието си на
литургията.
В църквата прозвуча и
стихотворението посве-

Отец Петър и отец Михаил освещават меда

можа да присъства на таз- лания към християните по отслужен и водосвет, а
годишния храмов празник, но телефона.
десетки буркани с мед бяха
отправи своите благопожеПо традиция в храма бе осветени.

Пчеларите - Иван Змеев, Неделчо Делев и Камен Обретенов от Тутракан, а в средата - Красимир Стоянов и Вълчан Батанов от Провадия. Двамата провадийски мъже неотклонно
всяка година идват в храма на с. Варненци заедно с отец Петър.
"Православни сме, вярата българска трябва да се пази!" - категоричен е Красимир Стоянов.

между които и много пчелари - производители на мед
от общината.
Свети Харалампий е покровителят на пчеларите
и християнски светец-лечител. Според поверието –
той държи всички болести.
Усложнената зимна обстановка не спря и отец
Петър, който заедно с пчелари от далечна Провадия
бе в църквата и в съслужие

да е пропуснал празничната църковна служба в
с. Варненци. Разказвайки
житието на светеца и
пожелавайки на всички благоденствие, здраве и добри
дни, отецът не пропусна да
напомни на миряните да бъдат добри и да си помагат,
да влизат в църквата и да
почитат Бога.
Храмовият празник и Св.
Харалампий бяха почетени
от кмета на община Тутра-

тено на Св. Харалампий,
написано от ставр. ик.
отец Евгений Дечев:
"На десети февруари
християни и пчелари,
в храмовете носят мед
за освещаване с обред.
На Харалампия светеца,
до лика турят те медеца.
Да бъде мед за лек и цяр
свещеномъчеников дар."
Поради здравословни проблеми Н.В.Пр. Русенският
митрополит Неофит не

В храма - зам.-кметът Петя Князова-Василева,
кметският наместник на с. Варненци Снежана
Михайлова и кметът д-р Димитър Стефанов

Подписано е споразумение за партньорство между Главиница
и Кълъраш по ТГС-проект
от стр. 1 от Нефие Раим.
На среща на местните и
национални представители
на властта в Префектура Кълъраш, проведена на втория
ден, е подписано официално
споразумение за партньорство от кмета на община
Главиница Хюсеин Хамди и
префекта на Кълъраш Емил
Мушат. Според него двете
страни се споразумяват да
работят заедно и приоритетно за изграждане на по-добра
партньорска мрежа в служба
на образователния процес
от двете страни на региона,
да полагат взаимни усилия

сил Петров.
В първият ден от работния
семинар, освен дадената
пресконференция от Училищния инспекторат в Кълъраш
и българските партньори от
градовете Главиница, Велико
Търново и Русе, е представена и презентация за румънския опит в образованието.
Работата и добрите практики на СОУ ”Васил Левски”,
гр. Главиница са показани
на официалната среща с
представители на Училищния
инспекторат в града-домакин

Урок в училищен кабинет по
биология в Кълъраш

при внедряване на информационните технологии и
мултимедийни продукти за
дигитализация на учебния
материал и да обменят опит,
идеи и добри практики с цел
подобряване на качеството
на образователния процес
и осигуряване на равни възможности за достъп до образователната система на
всички ученици от региона.
Отправената покана от
кмета Хамди към префекта
Мушат за бъдещо посещение
в гр. Главиница е приета с
взаимното пожелание тепърва да се развият приятелските взаимоотношения в насока
опознаване на културните
ценности от двете страни
на Дунав и трансгранично
коопериране в областта на
образованието.
В рамките на семинара
са направени посещения
в училищата-партньори по
проекта от румънска страна – „Николае Титулеско” и
„Михай Еминеску”. На всеки
от участниците е дадена
уникалната възможност да
обмени опит и да дискутира
ползите и предимствата на
ИКТ в образованието.
Целта на проекта е уеднаквяване на преподавателските
стандарти и образователното

През замръзващия Дунав, Префектът на Кълъраш
осигури катер за връщане на българската група

равнище в два образователни предмета – биология
и здравно образование и
математика. По време на
неговата реализация ще се
наблюдават и регистрират
психологическите параметри
в поведението на учениците,
динамиката на социалната
им активност и нивото на
усвоени знания, умения и
компетентност.
И нещо много съществено – изцяло преобзаведени

и преоборудвани ще бъдат
10 кабинета – по два във
всяко училище-партьнор,
съответно по Биология и
Математика. За учителите
са предвидени лаптопи, а за
всеки ученик – персонален
компютър. Ще бъдат създадени 40 дигитални урока – по 20
в двете дисциплини, ще има
и демонстрационни уроци по
училищата, както и обучителни семинари.
Общите учебни дни се на-

ричат „Ние учим заедно”.
Водещ партньор по проекта
е Сдружение „Евроинтегра”,
а неговата продължителност
е 18 месеца. Финалът е на
23.03.2013 г.
Реализацията му се обезпечава от Програмата за
трансгранично сътрудничество Румъния-България
2007-2013, финансирана
от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
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Ой, винце, винце, червено винце, кой ще те пие...
Калина ГРЪНЧАРОВА
лънце със зъби, ветрец зимно-зефирен,
14 февруари, някъде
към 10,30 часа, крача по
тутраканските улици.
Стигам до „Младенова
изба” – тук е мястото на
„явката”. Е да, сетихте се,
че иде реч за Трифон Зарезан, щом като съм при найголемия лозар и винопроизводител в Тутраканско. Не,
няма да го интервюирам,
няма да му задам въпрос
дори, а ще тръгнем заедно
към лозовите масиви някъде

С

рът брули яко, не е за мъже.
Ту може да се усмихнете.
И… тръгваме по разчистения път през полето. С
байрака и народната музика най-отпред. Колкото
по-близо е полезащитният
пояс, толкова вятърът
утихва.
Ето го нароченото място
за зарязване. Лозата се
полива със светена вода,
после с вино, до корена се
поставя хляб – така се прави по нашенски. И Младен
Михайлов го прави.
После… после се избира
Цар на лозето и виното!
На врата му се мята лозов
венец, благопожеланията
да се спази ритуала на за- за берекет са налице. Кой
около „Люляците” по пътя
е той? Младен Михайлов!
рязване на лозята.
за с. Шуменци. Там трябва
Обаче, има едно „но”. Зад
Слизаме от колите, вятъ-

Младен твърдо крачат двамата му синове, по пътя на
баща си, лозаро-винарски…
Стефан вече е енолог
във Винарната, завършил
е първо Лозаро-винарската
гимназия в Плевен, а после
в Пловдивския университет
„Технология на виното”.
По-малкият Георги е първокурсник в Икономическия
университет във Варна и
той ще се върне във фирмата на баща си. Така че…

царската фамилия е налице!
Да им пожелаем късмет,
щото ще им трябва, и хъс,
и самочувствие, и добри очи
към хората…
От лозовия кър се връщаме обратно в Тутракан.
Там, в парка, бурето с
вино вече е наобиколено
от почитатели. Хорото се
вие, а за градския фолклор
т.е, за тези, които не са
били на истинското за-

рязване, самодейците от
„Детелини” пресъздават
на сцената обичая. Тук
Царят на лозето и виното
Младен Михайлов получава
специален Поздравителен
адрес от името на кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов и празникът
продължава с много вино и
кръшни хора за настроение!
До следващия Трифон
Зарезан…

Размисли за любовта
Стефка ВАСИЛЕВА,
Библиотекар,
НЧ "Искра-1928”,
с. Цар Самуил
„Каквото и да кажем за любовта,
тя е толкова необхватна и разнообразна, тя е във всеки от нас.
Среща ме я и я изразяваме всеки
ден и всеки час към своите близки,
деца, приятели. Защото любовта е
поезията и слънцето на живота, без
която не можем.” Това са думите, с
които открихме поетичната вечер
„Любов и вино”, проведена на 13

февруари в библиотеката на читалището в с. Цар Самуил.
В седмицата преди Празника
на влюбените и виното решихме,
че ще е добре да поканим хората
да споделят няколко романтични
мига с любими стихове, музика,
филми на тази тема. Подготвихме
картички – валентинки, сърца с
пожелания за св. Валентин, балони. Ще има и лека почерпка със
сандвичи, сладки и чаша вино. Ще
рекламираме техниката, получена
по програмата Глоб@лни библиотеки-България. Това бе идеята.

Речено - сторено. Остава само
хората да дойдат. Дали ще дойдат?
Студено е, тежка зима? Ще го
направим – който има потребност
от това ще дойде. Отецът, който
обслужва нашата недовършена
църква, прави литургии пред 5-6
човека и го прави все едно, че са
много повече. А нали той казва:
„Бог е любов”. Защо ли се сетих за
тези думи? Защо ли толкова малко
хора влизат в църквата? Къде е
вярата? Къде е любовта?
Тя е във всеки от нас, но е нужно
да я „подхранваме”, за да живее и
се развива. Нека тази вечер е храна
за душите ни - си казвам аз.
Душите ни…
Спомням си като бях малка,
обичах баба ми да ми разказва
приказки. Тя беше бедна жена –
вдовица, останала сама с пет деца,
но въпреки говорния си дефект,
разказваше хубави приказки - как
овчарчето подало тоягата си на
гърчещата се в огъня змия и я
спасило, а тя не го ухапала, а го
възнаградила богато. Което ще
рече - прави добро и доброто ще
ти се върне.
Отдавна баба я няма, и приказките и ги няма, а и днес те за мен
не са същите, но на моята внучка
пак така и разказвам – как доброто
побеждава злото. И се радвам,

когато ми казва, едва проговорила, „Обичам те, тооооооолкова
много”…
Време е да направим репетиция,
да направим настройките на техниката. След стиховете ще кажем
няколко любопитни факта за
целувката - как мъж, който целува
жена си преди да отиде на работа,
живее с пет години по-дълго от
останалите, как целувката спасява
от бръчки, как редовните целувки
са полезни за здравето, защото
помагат за решаване проблемите
със стреса. Ще пуснем клипове от
незабравими филми - „Крадецът
на праскови”, Осъдени души” и
най-новия български филм „Още
нещо за любовта”. Готово е всичко.
Малко е хладно в библиотеката,
печката е недостатъчна за това
помещение, но ще сгреем душите
си с поезия, а телата си с чаша
червено вино. Само хора да има.
В очакване на гостите, нека погледна във Фейсбук новите публикации. В страницата на Народните
читалища колегата от Харманли
прави призив да помогнем на Ваня
Килова - читалищен секретар от
с. Бисер, посочил е и банковата
сметка. Въздъхвам от болка, нямам
думи, с които мога да изразя, това,
което чувствам, освен да дам, малкото, което мога, за да помогна.

Жалко, че поводът за цитиране
на „Изворът на белоногата” е този
трагичен случай.
А навън вали, вали… Благодарим на тези, които дойдоха.
Посгряхме се с малко топли приказки и чаша вино. Подарихме
на младите по едно балонче с
пожелание за Свети Валентин, с
което да зарадват половинките
си и си тръгнахме. Беше спряло
да вали - тихо и приятно време.
Всички се отправихме към домовете си да гледаме поредния сериал.
Дали грижите и трудният живот са
изпепелили толкова душите ни.
Вярвам, че не са. А ако днес някой
ме попита какво е любовта бих му
отговорила със стихотворението
на Надежда Захариева:

Любов е да помогнеш.
Любов е да дадеш:
на гладния – надежда,
на сития – копнеж,
на силния – неволя,
на слабия – кураж ,
на веселия – милост,
на тъжния – мираж,
на скромния – посока,
на алчния – сърце,
на имащия – радост,
на можещия – цел,
на гордия – утеха,
на плахия – мечта,
на властника – боязън,
на роба – доброта…
Любов е да раздаваш
душата си без жал
и мигом да забравяш
кому, какво си дал.
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Трудовият пазар и работната заплата
в Силистренско
П
о предварителни данни, към края на месец
декември 2011 г., броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра е
19 188 души и намаляват с 1
008 или с 5.0% спрямо края
на месец септември 2011
г., информират от Териториалното статистическо
бюро-Силистра.
Намаление на персонала
се наблюдава във всички
икономически дейности от
материалното производство, като най-голямо е то
в отрасъл „Строителството” – 8.4%. В останалите
икономически дейности
(„Преработваща промишленост”, „Търговия, ремонт
на автомобили мотоциклети”, „Транспорт, складиране и пощи”, „Хотелиерство
и ресторантьорство”) намалението е в границите
от 1 – 2%.
В икономическите дейности от Нематериалната сфера („Образование”,
„Хуманно здравеопазване и
социална работа”, „Държавно управление”, „Култура,
спорт и развлечения” и
т.н.), за същия период, има

незначителна промяна в
броя на наетия персонал.
В структурата на наетите лица по икономически
дейности през четвъртото
тримесечие на 2011 г. найголям е относителният дял
на наетите по трудово и
служебно правоотношение
в дейностите „Преработваща промишленост” и
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” –
съответно с 22.9% и 16.1%.
В края на четвъртото
тримесечие (месец декември) наетите на непълно
работно време в областта
са 1 536 (8.0% от всички
наети), като от тях в
Обществения сектор работят – 42.4%, а в Частния
сектор – 57.6%.
От всички наети в областта, в края на тримесечието (месец декември)
на минимална работна заплата по трудов договор
работят 2 755 души (14.3%).
19.4% от всички наети в
частния сектор получават
минимална работна заплата и 5.7% от наетите в
обществения сектор.
Средната месечна работна заплата в областта през

четвъртото тримесечие
на 2011 г. е 527 лева и е с
200 лева по-ниска спрямо
тази за страната. С по-ниска средна работна заплата за същия период е само
област Видин (493 лева).
Спрямо третото тримесечие на 2011 г. средната
месечна работна заплата
се увеличава с 5%. Регистрирано е увеличение във
всички икономически дейности с изключение на „Добивната промишленост”,
„Транспорт, складиране и
пощи” и „Административни
и спомагателни дейности”.
В отраслите, в които има
увеличение то е в рамките
от 3 до 7 %
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение
през четвъртото тримесечие на 2011 г. са получили
наетите лица по трудово и
служебно правоотношение
в икономическите дейности
„Държавно управление” –
777 лева, „Финансови и застрахователни дейности”
– 692 лева и „Транспорт,
складиране и съобщения”
– 683 лева. Най-ниско платени са били наетите в
икономическите дейности:

„Административни и спомагателни дейности” – 275
лева, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 350 лева
и „Професионални дейности
и научни изследвания” – 397
лева.
Спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна
заплата през четвъртото
тримесечие на 2011 г. се
увеличава с 3.3%.
Тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и
други разходи за труд има
за цел да изследва текущото състояние и динамика на
основни аспекти на пазара
на труда. То е репрезентативно, като се използва
стратифицирана случайна
извадка от предприятия.
Методологията на тримесечното наблюдение на
наетите лица, отработеното време, средствата
за работна заплата и други
разходи за труд, както и
актуални данни, могат да
бъдат намерени на интернет страницата на НСИ
- www.nsi.bg, раздел "Пазар
на труда".

Заявяваме удостоверение за платени
данъци по интернет
В сайта на НАП - справки
за осигуровки и трудови договори с
персонален код

О

т началото на годината
гражданите, които имат
персонален идентификационен код (ПИК) могат да
ползват 4 нови електронни услуги
в сайта на Националната агенция
за приходите. Това са:
- справка за осигурителния
доход, върху който се внасят
задължителните осигуровки
- справка за трудовия договор,
обявен от работодателя
- справка за вноските за допълнително задължително пенсионно
осигуряване (вноски за втора пенсия), включително информация
за пенсионния фонд
- възможност да се подаде чрез
интернет искане за издаване на
данъчен документ
Новите услуги позволяват
гражданите да следят в интернет
верността на подадената в НАП
информация от техните работодатели. Електронните справки,
предлагани от приходната агенция позволяват да се провери
вида на трудовия договор, това
дали е за пълен работен ден или
за 4 часа, например; размера на
осигурителния доход, включително внесените към частните
пенсионни фондове вноски за
допълнително задължително пенсионно осигуряване. Изцяло нова
услуга е подаването на искането
за издаване на данъчен документ
с ПИК. Тя дава възможност ползващите я да поискат издаването
на удостоверение или друг данъчно-осигурителен документ от
НАП, като по този начин спестяват
лично посещение в приходната
агенция. По данни на Националната агенция за приходите средно
годишно се издават близо 1 млн.
удостоверения за платени данъци
като в значителна част от случаи-

те се изискват 2 лични посещения
– едно за подаване на искането
и второ, за получаване на вече
издаденото удостоверение. С новата онлайн услуга първата лична
визита ще отпадне, прогнозират
още от НАП. По изчисления на
ведомството услугата може да
спести преки административни
разходи на клиентите на стойност
близо 4 млн. лв. годишно.
Новите услуги са безплатни
и отменят необходимостта от
покупката на електронен подпис.
Заявлението се подава в офиса
на НАП в Силистра лично или от
упълномощено лице (не е задължителна заверката при нотариус).
Получаването на кода обаче е
лично или от лице с нотариално
заверено пълномощно. Важно е
всеки, който получи ПИК, да го
ползва индивидуално и да не го
предоставя на други лица. Ако
кодът бъде загубен, след повторно заявление в офиса на НАП ще
бъде издаден нов, а старият ще
бъде заличен.
Точно 100 граждани от региона пожелаха в рамките на един
месец да им бъде издаден персонален идентификационен код /
ПИК/ от офиса на НАП в Силистра.
Тези физически лица вече имат
възможност да правят справки за
осигуровки и трудови договори в
сайта на приходната агенция.
Потребителите могат да получат допълнителна информация за
услугите, предоставяни от НАП с
ПИК на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700.
От кол центъра на агенцията дават
и консултации за деклариране и
плащане на данъци и осигуровки,
включително съвети за използване на онлайн услугите на НАП.
“ТГ”

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

17-23.02.2012 г.

In memoriam

На 16 януари 2012 г., на 53 години, след кратко
боледуване от този свят си отиде Венета ПЕНЕВА
от с. Старо село.
Нейните ученици помнят вечната й усмивка и слънчево лице.
По-малко от месец време тя се радва на първият
си внук.
Семейството й загуби прекрасна съпруга и майка, а
близките и познатите – един добър приятел!

Поклон пред паметта й!

На Венчето – с ЛЮБОВ!
Така започна всичко:
Обикнахме се от деца.
И бяхме млади, щастливи,
и радвахме се на СВЕТА.
С любов вземахме се,
в любов живяхме,
с любов деца родихме и отгледахме.
С трудностите - борехме се,
с радостите – радвахме,
но никога не се предадохме.
Свой дом градихме, дръвчета посадихме,
защото някой казал бе това.
Но, уви, домът ни опустя.
Дойде злокобен час.
Отиде си и млада, и красива,
отиде си завинаги от нас.
Остави ти и дом, деца, и внук,
остави мен – опечален съпруг.
Съдба! Така решил е Бог!
Утехата ми днес е в приятелите,
в децата ми, в туй що остави ти.
И ако нявга съм сгрешил – ПРОСТИ!
Димитър МАНОЛОВ
с. Старо село
Някога в безвремието

Съобщение

Дарителска кампания
Съобщаваме на всички жители
на село Старо село, че е обявена
Дарителска кампания за набиране
на средства за основен ремонт на
сградата в Гробищния парк.
Средствата се събират в Пощенска станция – Старо село.
Молим, за съпричастност към
дарителската кауза.
Инициативен комитет

17-23.02.2012 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 29.02.12 г. 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!

7

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 ще е ветровито: с умерен северозападен, в
Източна България и до силен северен вятър. До обяд на
места главно в Централна България и планинските райони
ще превали слаб сняг. Студено: минимални температури
между минус 4 и минус 9°, максимални между минус 5 и
0°. В събота вятърът ще отслабне. Над Източна България
ще е предимно слънчево. В централните и планинските
райони ще превали слаб сняг. Сутринта температурите ще
са с още 2-3 градуса по-ниски. В неделя и понеделник
времето ще е слънчево. Температурите ще се повишат и
дневните ще са от 1-3° в Северна България до 8-10° в южните райони от страната. Във вторник и сряда в Западна
България ще вали предимно сняг, в Горнотракийската
низина, крайните южни райони и в Източна България дъжд. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще са между 0 и 5°.
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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Доброволци в
Нова Черна
Радка ИВАНОВА
има. Сняг. Студ. Така
е и в Нова Черна,
както навсякъде в
страната ни. Но това не
помрачи настроението на
новочерненци, защото имаше създадена добра орга-

Георги Борисов, Али Идрис.
А и самите новочерненци с
подръчни средства помогнаха и направиха пътищата
проходими. Винаги и неотлъчно до нуждаещите се от
медицинска помощ бе и дългогодишният медицински

низация за почистване на
пътната мрежа в селото
от страна на кмета Нехат
Юсмен.
В навременното снегопочистване се включиха
доброволците със своята
налична техника: Златко
Бончев, Цветослав Цвятков, Чавдар Владимиров,

фелдшер – Антон Владев.
Магазините бяха снабдени с продукти от първа
необходимост. Всеки искаше да помогне, с каквото
може в сложната зимна
обстановка. Такива са те
- доброволците и нека има
повече като тях.

З

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

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”

и да почерпят:

18 февруари – Нора ДРАГАНЧЕВА, Община Тут- Цар Самуил
20 февруари – Веска КИРИЛОВА, спец. АФО,
ракан
20 февруари – Светлана СТОЙЧЕВА, учител, СОУ Кметство с. Богданци
21 февруари – Николет ДИМИТРОВА, 11 а клас,
„Йордан Йовков”
20 февруари – Венета КИРИЛОВА, Кметство с. СОУ „Йордан Йовков”

СМЯХ
Ти си българин, ако диван за 500 лева (от IKEA) ти се "X Factor", а - "SEX Factor".
струва ужасно скъп, а телефон за 1000 лева (от Apple) е съвсем в реда на нещата.
Най-дългата българска дума - предиупотребапрочететелистовката
Съвсем скоро при арест, ще имате право на: адвокат, телефонно обаждане и обновяване на статуса си във Фейсбук!
Tuborg прочетено обратно е Гробът!
Не ходете в Технополис с дънки и червена риза - голяма
Само в България може денонощен магазин да има работно
грешка, скъсаха ме от въпроси.
време и при това да не се спазва.
Фейсбук е като Мтел. Колкото и да те дразни, продължаЗа мача България - Англия Лотар Матеус извикал 6-ма от
ваш да ползваш услугите му, защото всичките ти приятели Синсити, 5-ма от Найтфлайт, 3-ма от Биад и 2-ма от Планет...!
са там.
Хилядолетия минаха, а жените и сега ловуват с прашки.
Знаете ли каква е поуката от събитията в Катуница?
Никаква.
Социалните мрежи наподобяват пиянски разговор - всеки
споделя нещо и изобщо не се вълнува от това, което споделят
Днес в Кюстендил стартира първата българска цифрова останалите.
телевизия. Този месец тя ще излъчва цифрата 5.
Mомичета, ако приятелките ви "лайкват" във фейсбук
Единствената полза от системните администратори е, че снимките от лятната ви почивка, най-вероятно сте напълнели.
те мотивират да се научиш сам да си оправяш компютъра.
Колкото по-късно идва Бърза помощ, толкова по-точна
За да направиш музикална кариера в Пайнер не ти трябва диагноза поставя.

СУДОКУ

Честит рожден ден
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