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за контакти:

0866 99119

Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 3

Година XLIX

21 - 27 януари 2011 г.

Расте вероятността за
обявяване на грипна
епидемия в Силистренско Б
Силистра е сред 11 области на страната с повишени стойности на заболяемостта от грип. Средната
заболяемост за страната е 152.94 на 10 000 души,
при 192,47 души за Силистра. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г., следвана от
възрастовата група 5-19 г.
Според Националния център по заразни и паразитни
болести, от наблюдаваните общо 383 886 лица от
всички възрастови групи, с остри респираторни заболявания са регистрирани 5871 случая. Епидемия вече
е обявена в Петрич, Благоевград и Софийска област.

Цена 0.50 лв.

Бабинден е!

абинден си остава популярен и до ден днешен.
Според църковния календар той се отбелязва на 8
януари, но съвременният аналог е Ден на родилната
помощ и по нов стил се пада на 21-ви януари. В наше
време са се променили и “героите” на празника. Някога
е бил в чест на бабите-акушерки, а днес – на медиците
и акушерките от родилните отделения и здравето на
децата.
Според обичая, всяка жена, която се е ползвала от
услугите на бабата, при раждането на рожба, отивала
в дома й, поливала й е ритуално вода, за да си измие
ръцете, дарявала я е със сапун и нова бяла кърпа.
Този обичай ще бъде спазен днес в Родилното отделение на тутраканската болница. Староселските баби ще
внесат пъстроцветната си емоция и с песни, танци и
на стр. 3

Изгориха риболовни
П
уреди на бракониери

Вот на доверие

поискаха управляващите

Калина ГРЪНЧАРОВА
онфискувани риболовни уреди бяха унищожени до лодкостоянката край село Пожарево
в началото на този месец.
Това са 480 метра мрежи
сетки, 20 винтери и 15
спининги, които експерти от сектор „Рибарство
контрол” - Силистра на
Изпълнителната агенция
„Рибарство и аквакултури”
са установили през 2010
година. Според Великан
Филипов приспособленията
са на неизвестни извършители, но обикновено, това
са бракониери и рибари без
билети, залагащи стационарно риболовни въдици. В
унищожаването на бракониерските уреди са участвали началникът на сектор
„Рибарство и контрол” на стр. 4
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Срамът да си политик
Депутатите се крият зад професии, които са забравили
Руслан ЙОРДАНОВ
Народното събрание
работи само един политик, стана ясно от
представянето на депутатите на парламентарния
сайт. Единственият, посочил за житейско поприще
политиката, е лидерът на
ДСБ Иван Костов. Класификаторът с основните
занятия на избраниците
е любопитен най-вече с

В

това, че те сами са вписали професиите си.
Преди 10 ноември парламентите изпълняваха
парадни функции и в тях
попадаше цветът на нацията, подбиран според
комунистическата идеология. Тогава в пленарната
зала на няколко заседания
в годината се събираха
партийни и комсомолски
секретари от сой, както

и активни борци против
фашизма и капитализма.
Сред депутатите изпъкваха купища тъкачки многомашиннички, рекордьорки
по млеконадоя, ударници в
минното дело и строителството, лауреати на Димитровски награди и герои
на социалистическия труд.
След 1989 г. обаче героите на пролетариата тихо
напуснаха политическата

сцена, за да не се върнат
повече. Дойде времето
на професионалните политици и абонираните
за парламента велможи,
които обаче упорито не
признават, че са политици.
Петте най-често посочвани поприща в 41-вото Народно събрание са юрист,
инженер, икономист, лекар
и преподавател. Като изна стр. 3

равителството предприема мерки, които
не се харесват на
разни политически субекти
и те започнаха да разпространяват разни анонимни
записи. Целта е да се
възстанови статуквото.
Това заяви премиерът Бойко Борисов в началото на
дебатите по искания от
правителството вот на
доверие за цялостната му
политика вчера. Министрите защитиха политиката
всеки в своята област.
В приетото от Министерски съвет проекторешение, което Борисов представи в парламента, се
казва: „Правителството на
европейското развитие на
България прие предизвикателството чрез непопулярни мерки и със силна воля
да промени управлението
на страната. Нито едно
правителство през последните двадесет години не е
предприело едновременно
такъв широк кръг реформи
в различни сфери.
Проблемите, които правителството решава днес,
са натрупвани години назад. Страхът или липсата
на достатъчно отговорност да се поемат техните негативни последици са
блокирали действията на
предишните правителства
за тяхното осъществяване. Това днес ги прави
по-бавни, по-трудни за
осъществяване и много поболезнени за гражданите и
всички засегнати от тях.
Мерките, които прилагаме, за да разрушим тези
кръгове от интереси, които години наред живяха и
забогатяваха като източваха основни ресурси на
държавата, днес пораждат съпротива и реакция
срещу правителството и

министър-председателя.
Създаде се ситуация, в
която неясни политически
субекти чрез анонимни
източници, чрез медии с
неясни собственици разпространяват незаконни
материали, стенограми
и записи от разговори, с
които целят да компрометират правителството,
неговите усилия и политика и да трупат напрежение
в обществото. Целта е да
се възстанови статуквото
от последните години, да
се разчисти пътят на нови
формации, които с ново
лице и под различно име да
се върнат на власт.
Основната цел на атаката от последните седмици
е да дискредитира политиката на управлението на
Парламентарната група на
ГЕРБ и на правителството,
да я представи като еднаква с тази на предишните
управления и да разруши
доверието в премиера.”
Депутатите решиха, че
гласуването ще е явно, със
ставане от място.
До редакционното приключване на броя заседанието на парламента не
приключи и до гласуване
на вота не се стигна. Когато четете тези редове,
вече ще е ясно, че правителството не е паднало и
продължава своето управление. То има безапелационната засега подкрепа
на „Атака”, а и без нея
също може да се справи
и да получи положителен
вот. За вота на доверие
са необходими половината
плюс един от гласовете
на присъстващите в залата депутати. Докато при
вот на недоверие се търси
същия брой гласове но от
всички 240 избраници.
“ТГ”
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
ЗАПОЧНАХА ГОДИШНИТЕ ОБЩОСЕЛСКИ
СЪБРАНИЯ

От началото на седмицата започнаха традиционните годишни общоселски събрания организирани от
кмета на Общината и кметовете по населени места,
които по предварителния график ще продължат до 7
февруари.
Досега са проведени събрания в Цар Самуил и Старо село, а през следващата седмица последователно
събрания ще бъдат проведени в Шуменци, Варненци,
Белица, Нова Черна и Преславци.

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ`2011

С одобрените кандидати за участие в Преброяване`2011 ще бъдат проведени еднодневни обучения,
присъствието, в които на преброителите и контрольорите е задължително.
Утре, 22 януари, събота, в залата на Общинския
съвет в Тутракан от 9:00 часа е началото на еднодневния курс. В Главиница той ще бъде проведен на 24
януари, понеделник, от 9:30 часа в Сватбения салон.
По време на обучението ще бъдат разяснение правата и задълженията на преброителите и контрольорите
и указан начинът на попълване на преброителните
карти.

КОНСУЛТАЦИИ ЗА
ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА

Процедура по екологична оценка трябва да бъде извършена, като ход от подготовката да се реализира
инвестиционното намерение за строеж на фотоволтаична централа край с. Старо село от варненска фирма.
Консултации с обществеността по обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка ще бъдат
проведени на 24 януари в Тутракан и Старо село.

БОРСА ЗА МЛЕЧНИ КВОТИ

До 31 януари ще продължи втората кампания по
закупуване на индивидуални млечни квоти, във връзка
с разпоредбите на Наредба №23 за управление на националната млечна квота.
Заявления от производителите на краве мляко, които желаят да закупят индивидуална млечна квота се
подават в Областната дирекция на ДФ „Земеделие”
в Силистра.

КРИМИНАЛЕ

122 кутии цигари без бандерол са иззети от служители на РУ „Полиция”-Тутракан. Незаконните тютюневи изделия били намерени в лек автомобил „Пежо”,
управляван от 40-годишния Б.Ю.
Проверката е извършена на 19 януари в района на
Старо село.

През февруари

Румяна Капинчева в
„Споделено с Камелия”

Паритет между професионално и
общо образование
- Приет е план-приемът в училищата на Силистренска област за
учебната 2011/2012 година

П

редложенията за
държавния план –
прием за учебната
2011-2012 година обсъди
на свое заседание проведена на 18 януари Областната комисия по заетост,
информираха от пресслужбата на областната администрация.
В заседанието на Комисията, председателствано от областния управител д-р Владимир Янков,
взеха участие зам.-областният управител Денка Михайлова, началникът
на РИО-Силистра Габриела Миткова, експерти
от инспектората, представители на общините
между които зам.-кметът
на Община Тутракан Иван
Недев, началникът на направление "Образование" в
Община Главиница Хюсеин
Хамди, на Стопанската
камара и на Търговско-промишлената палата.
Държавният план-прием
обхваща всички видове
училища - профилираните
и професионалните гимназии, професионални училища, профилирани паралелки
в средните общообразователни училища (СОУ) и
в гимназии, паралелките
за придобиване на професионална квалификация в
СОУ и в спортни училища,
спортни училища (след IV
и V клас).
За професионалните гимназии, професионалните
училища и за паралелките
за придобиване на професионална квалификация в
СОУ и в спортни училища
се изисква съгласуване от
Комисията по заетост.
След това предложенията
се внасят в Министерството на образованието
за утвърждаване.
Според предложения план
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Благочестивите си намерения можете да споделите, като се
обадите на:
Димо Денчев – 0888 230 596
Петра Пенчева – 0885 505 250
Костадин Манев, Кмет - 0899 993 622
Свещеник Йордан Николов – 0884 939 365

прием, професионално образование през учебната
2011-2012 г. ще се осъществява в 8 професионални гимназии (в гр.
Силистра, гр. Дулово и кайнарджанското село Средище), в едно професионално
училище (в с. Ситово), и
паралелки за придобиване
на професионална квалификация (в две СОУ – с.
Окорш, гр.Тутракан и в
общинското спортно училище в Силистра).
Профилираното образование през учебната 20112012 г. ще се осъществява
в 2 гимназии и 2 СОУ-та
(ЕГ „Пейо Яворов” – Силистра – 3 паралелки (2
английски и 1-немски език)
и ПМГ “Св. Кл. Охридски”Силистра - 3 паралелки (информационни технологии,
математика, биология),
СОУ “Й. Йовков”- Тутракан
- 1 паралелка и СОУ “Н. Й.
Вапцаров” – 1 паралелка.
Приемът в профилираните
паралелки след VII клас се
утвърждава от началника
на РИО на МОМН, който
до 1 април трябва да го
внесе в Министерството
на образованието.

План-приемът след VII
клас за учебната 20112012 година включва общо
14 предложения за паралелки (6 професионални и
8 профилирани). За тях са
необходими 364 ученика
(при пълняемост в паралелка от 26 ученика).
Сред новите предложения е това на Професионалната гимназия по производствени технологии
(ПГПТ), която открива 1
паралелка „Контрол на качеството и безопасността на храни и напитки”.
За да се компенсира
малкия брой ученици, в
предложенията за учебната 2011-2012 г. не е
заложен неосъществения
прием от миналата година (по 1 паралелка в ПГЛП
„П. Славейков”, ЕГ и ПМГ),
намален е приема в ПГ по
СУАУ „Ат. Буров” -Силистра (от 4 на 3 паралелки)
и е постигнато съгласие
от всички училища - за
базовата пълняемост за
всички паралелки да се
считат 26 ученика, обясни
Габриела Миткова.
План-приемът след VIII
клас за учебната 2011-

2012 г. включва общо 27
предложени паралелки (12
в професионални гимназии,
3 професионални в СОУ-та,
8 профилирани, 2 непрофилирани, 1 професионална в спортното училище
(ОСУ) и 1 за ученици със
специални образователни
потребности. От тях – 17
са професионални. За пълно
осъществяване на приема
на максимума в тях са необходими 694 ученика.
По общини – Силистра 10 паралелки (за да се изпълнят са необходими 249
ученика); Дулово - 8 паралелки (нужни 208 ученика);
Тутракан - 4 паралелки
(нужни са 104 ученика);
Ситово – 1 (нужни са 26
ученика); Кайнарджа - 2;
Главиница – 2 (52 ученика).
„Има паритет между
професионално и общо образование на областно
ниво – около 50 % на 50 %.
Поддържаме тази пропорция, тъй като смятаме, че
тя е нормална и справедлива и осигурява образователни възможности на учениците от Областта във
всички видове паралелки
и училища”, аргументира
предложения план за прием началникът на РИО на
МОМН Габриела Миткова.
Областният управител
д-р Владимир Янков окачестви предложеният планприем за учебната 20112012 г. като „реалистичен
и балансиран”. Областната комисия по заетост
единодушно подкрепи всички предложения на образователния инспекторат.
До 1 февруари 2011 г.
началникът на РИО-Силистра трябва да го внесе
за утвърждаване в Министерството на образованието, младежта и
науката.

Моето демократично училище

Предаването „Споделено с Камелия” по ТВ7 с участието на Румяна Капинчева ще бъде излъчено на 22 февруари в обичайния му час - 16,30, уточни за читателите
Калина ГРЪНЧАРОВА
и зрителите тя, след записа на предаването, който бе
нтересна дискусия в
осъществен на 19 януари в студиото на телевизията
рамките на два учебни
в столицата.
часа проведоха дваПо темата „Пътят към славата” Капинчева е участнадесетокласниците
от СОУ
вала в разговор заедно с Жени Калканджиева и Наско от
БТР, но интересните подробности от тази телевизионна „Христо Ботев” по дисциплината „Свят и личност”, съобсреща – след месец.
щи тяхната преподавателка
Маргарита Димитрова. Темата за дебат е била „Моето
демократично училище”.
В първия час учениците са
споделяли мнения и са писаНовата църква в с. ли в две групи. В едната – за
Белица вече е издиг- правата и задълженията на
ната, но се нуждае от
учениците, а във втората – за
средства за довър- правата и задълженията на
шителни работи.
учителите и помощния персоИнициативният нал. Тезите и предложенията
комитет, който през
годините на съграждането, активно
съдействаше в дейностите, се обръща
към всички, които
могат да помогнат
да се включат в благородната кауза.

Да помогнем за довършване на
православния храм в с. Белица!

21 - 27.01.2011 г.

са обобщени под формата на
дискусия тип Кръгла маса, в
която са участвали още педагогическият съветник Иванка
Арсенова и председателят на
Училищното настоятелство
Росица Василева.
След задълбоченото и детайлно обсъждане участниците в дискусията ще представят
своите предложения за промени в Правилника на СОУ „Хр.
Ботев” най-напред в Ученическия съвет на училището,
а след като там бъдат разгледани се очаква те да станат
част от правилата за работа в
учебното заведение през следващата учебна година.

1 февруари

Ден на признателност
и почит към жертвите на
комунистическия режим
Кабинетът обяви 1 февруари за Ден на признателност и почит към
жертвите на комунистическия режим. Решението е взето по предложение на президентите на Република България д-р Желю Желев
(1990-1997) и Петър Стоянов (1997-2002).
В мотивите се посочва, че 1 февруари 1945 г. е денят, в който посрещат смъртта регенти, депутати, офицери, министри, общественици,
жертви на Първи състав на т. нар. Народен съд. Той става знаков за
нашата история, защото поставя началото на кървавите репресии срещу
българския народ.
„Денят на национална памет ще почита жертвите, но също така ще
ни дава опорна точка за по-вярно разбиране на събитията от близкото
минало, без което е невъзможно да вървим напред като свободна, демократична и достойна европейска страна”, посочват в писмото си до
министър-председателя Бойко Борисов президентите Желев и Стоянов.
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Продават тютюна на безценица
Джафер МЕХМЕД
ютюнопроизводителите от община
Главиница, както и
всички от Североизточна
България се принудиха да
продадат реколта`2010
година за парче хляб. Какво
ли не направиха - в тутраканското село Нова Черна
сформираха Асоциация на
тютюнопроизводителите,
за да защитава интересите им, проведени бяха
редица мирни протести в

Т

Каолиново, Дулово както и
в Южна България. По време
на второто четене на тазгодишния бюджет имаше
протести в национален
мащаб пред сградата на
Народното събрание, но
в крайна сметка нищо не
постигнаха. Парламентът
не отпусна пари за тютюнопроизводителите,
а от Министерство на
земеделието дори не си
помръднаха пръста. Още
повече, че нито една от

с. Зебил - на ред за предаване
на тютюна

медиите не отрази създалата се ситуация, макар
да знаеха, че на година
тютюнът носи приходи за
хазната 2,2 милиарда лева.
За протестите винаги се
обвиняваше ДПС, че ги организира, но нищо подобно
- те бяха чисто икономически и мирни протести.
През това време фирмите-купувачи се ослушваха и
се изчакваха кой да започне
изкупуването и на какви
цени. За АД гр. Сандански,

Идает Лютви приема
тютюна

гр. Шумен и гр. Плевен
цената бе еднаква - за първо качество - 3,80 лв., за
второ – 3,10лв., а за трето
– 1,85 лв. Производителите
изчакаха до последно и след
като разбраха, че промени
в цените няма да има се
принудиха да си продадат
тютюна за парче хляб.
В община Главиница наймного тютюн до сега изкупи приемчикът от град
Шумен Идает Лютви - 180
тона.

И петгодишните задължително в подготвителна група
- Държавата осигурява средства за храна
Калина ГРЪНЧАРОВА
а работна среща
представителите на
общинската администрация и на училищата и
детските градини обсъдиха размера на средствата
необходими за подпомагане
храненето на децата от
подготвителните групи
и на учениците от 1 до
4 клас през настоящата
учебна година и до края на

Н

календарната 2011-та.
От представените данни става ясно, че общият
брой на децата в подготвителните групи в трите
детски градини в града и
техните филиали в селата е 104, а учениците в
началния курс на обучение
в четирите общински училища са 479 на брой.
С решение на правителството от октомври м.г

е определена добавка за
подпомагане на храненето
в годишен размер на 65
лв. на дете или ученик. На
тази база са разчетени
и бюджетните взаимоотношения на Общината
с централния бюджет за
тази година или за общо
583 деца ще са необходими
38 545 лв. (по 0,39 лв. за
170 учебни дни).
За храната на 5-годишни-

те деца Община Тутракан,
както и останалите български общини, ще получи
допълнително средства,
тъй като при подготовката на държавния бюджет за 2011 г. не е било
законово регламентирано
въвеждането на задължително предучилищна подготовка на петгодишните
и средствата не са били
предвидени.

Срамът да си политик
от стр. 1
ключим адвокатите и докторите, зад останалите
поприща се крият твърде
разнообразни кариери. Та
какви инженери биха могли да бъдат Емел Етем
или Румен Овчаров, които
през последните 13 години работят в Народното
събрание. Какъв историк
е Сергей Станишев, който до средата на 90-те
сътрудничи на вестници, а
по-късно работи в апарата
на БСП, става депутат и
премиер? Може да се каже,
че червеният лидер твори
историята, а не я изследва. Често зад семплото
самоопределение "икономист" се крият влиятелни
бизнесмени, които въртят
милиони
Едва четирима официално са посочили, че са предприемачи. Интересното е,
че дори полицаи с дългогодишна кариера, които
са управлявали областни
дирекции на МВР, твърдят,
че са просто "юристи".
От другите гилдии в
единични бройки се срещат
зооинженери, агрономи,
публични администратори,
еколози, психотерапевти,
биолози, минни техници,
пиари, библиографи, маркетинг специалисти. Надпреварата за най-интересно
занятие спечели убеди-

Предстои
закриването
на фонд "Тютюн”

На последното си заседание проведено на 19 януари
правителството одобри проект на Закон за изменение
и допълнение на Закона
за тютюна и тютюневите
изделия, информираха от
пресслужбата на кабинета. С
предвидените в него промени
се закрива фонд „Тютюн”,
осъществяващ държавното
подпомагане в сектора, и
се отменят разпоредбите,
свързани с разпределение
на квоти за производство и
регулацията на изкупните
цени на тютюна, премирането, както и безвъзмездното
предоставяне на семена на
тютюнопроизводителите.
За бъдещото подпомагане
на тютюнопроизводителите
се предлага да се прилага общият режим за земеделските
производители, съгласно
Закона за подпомагане на
земеделските производители, т. е. те ще подлежат на
вписване в регистъра по чл.
7 от този закон.
Документът предвижда
също отмяна на редица
разпоредби, свързани с договорните отношения при
изкупуването на тютюна с
цел привеждане на пазарна
основа на сектора.
Другите съществени промени в законопроекта са свързани с прилагането от България
като държава-членка на ЕС
на ефективна политика на
мониторинг, регулиране и
контрол върху съдържанието
и емисиите на тютюна и тютюневите изделия. Предвижда се Институтът по тютюна и
тютюневите изделия (ИТТИ)
да осъществява дейности,
включващи изследвания и
анализи на тютюневите изделия за установяване съдържанието на вредни вещества
и съставки, както и оценка на
предоставяната от производители и вносители информация относно съставките на
тютюневите изделия.
С оглед прилагането в
практиката на уеднаквените
хармонизирани стандарти
за докладване съставките

на тютюневите изделия, се
налагат предприетите законодателни мерки за регламентиране на формата, задълженията и отговорностите на
субектите, както и сроковете
за подаване на изискуемата
информация.
Държавното регулиране
на производството, изкупуването и търговията с тютюн
до края на 2006 г. се осъществява чрез използването
на целия инструментариум,
предвиден в Закона за тютюна и тютюневите изделия.
С влизането на България в
ЕС действащата законова
уредба се запазва с оглед
предвидената в Договора за
присъединяване възможност
помощи, установени в държавата-членка преди датата
на присъединяването и все
още приложими след нея, да
продължат да се прилагат
като съществуваща помощ
до края на третата година от
присъединяването.
Срокът за държавно подпомагане на сектора чрез тези
схеми изтече на 31 декември 2009 г. и след тази дата
всяка помощ, насочена към
тютюнопроизводителите в
България, се счита за „нова
помощ”.
През тригодишния период, в който продължи държавното подпомагане на
тютюнопроизводителите в
България, е приет Регламент
(ЕО) №1234/2007 за установяване на обща организация
на селскостопанските пазари
и относно специфични разпоредби за някои земеделски
продукти. Той налага на България като държава-членка
на ЕС пълното премахване
на регулирането в сектора, в
т. ч. и отпадането на такива
негови елементи като квоти
за производство и субсидиране, и ориентирането му към
функциониране на пазарна
основа. Целта е да се запази
подпомагането единствено в
контекста на политиката на
ЕС за развитие на селските
райони, където са и пренасочени финансовите средства.

Започна договорният процес
със Здравната каса

телно Димитър Карбов от
ГЕРБ, който разкри, че е
"стифадор" - човек, който
отговаря за товаренето и
разтоварването на корабите. Неочаквано младата
звезда на ГЕРБ Моника Панайотова се оказа колежка
на доайена от ДПС Юнал
Лютфи - и двамата са
международници. Яне Янев
пък е преценил първата си
специалност агрономство
за недостатъчно престижна и се е писал икономист.
Тази плашеща с размерите си скромност може
да получи няколко обяснения. Едното е, че никой
депутат /освен Костов/
не възприема политиката

като престижна дейност,
нито като основно свое
занятие. Второ, никой не
би се осмелил да напише
в графата, че е милионер
или собственик на хотел
- може би, за да не предизвика завист или да отблъсне избирателите си.
Трето, дори един депутат
20 години да не упражнява
основната си професия,
той остава верен на нея.
Четвърто, сред каймака на
нацията все по-рядко попадат обикновени хора, а се
множат представителите
на елитарни професии и идващите от големия бизнес.
41-вят парламент обаче се
явява по-скоро изключение

в политическия ни живот.
Миналото лято Бойко Борисов вкара в бялата къща
само новобранци, сред
които единствено Лъчезар Иванов имаше някакъв
депутатски опит. Бумът
на ГЕРБ изхвърли десетки
политици от левицата
и десницата, които бяха
абонирани за банките по
време на целия преход. А
можеби това кара избраниците да бъдат предпазливи - народната любов
е до време, а да остане
политик без доверие е полошо отколкото тъкачка
без тъкачен стан.

РЗОК-Силистра започна процедура по прием на документи за сключване на договори с
изпълнителите на първична и
специализирана медицинска помощ, изпълнителите на дентална
помощ, лечебните заведения за
болнична помощ и лабораториите, съобщиха от Пресцентъра на
институцията.
В едномесечен срок от подаването на документите директора на

РЗОК сключва договор с лечебните заведения, отговарящи на
условията, указани в Националните рамкови договори и Закона
за здравното осигуряване.
Националните рамкови договори за медицинска и дентална
помощ са обнародвани в брой
№3 от 11.01.2011г. на “Държавен
вестник” и са в сила от 1 януари
2011 г. Публикувани са и на сайтана НЗОК - www.nhif.bg.

Бабинден е!
от стр. 1
и закачки ще кажат „Благодаря!” на екипа на отделението. А там, през 2010 г. бе постигнат рекорд на ражданията – 504 и 515 бебета. 120 от тях са от Тутраканска
община, а 56 – от община Главиница. От началото на
годината до сега са родени още 20 деца.
В отделението работят д-р Любомир Бойчев, който е
негов началник, д-р Богомил Бойчев, неонатологът д-р
Хриска Василева, осем акушерки и санитарки.

Честит празник!
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Да даряваш надежда...

РУ „Полиция”, гр.
Тутракан ви уведоНа вниманието на гражданите
мява, че съгласно
живеещи на територията
разпоредбите на
Закона за оръжияна Тутраканска и Главинишка
та, боеприпасите,
община
взривните вещества и пиротехническите изделия вена санкция в размер на на 500 лв. или имущестлв.
вена санкция в размер на
(ЗОБВВПИ) сте за- 1500
При повторни наруше- 1500 лв. При повторни
дължени:
ния глобата е в размер нарушения глобата е в
1. При придобиване

н а газово и сигнално

Роза АЛЕКСИЕВА

К

акво по-голямо добро от това, да дариш надежда
на болен човек! Тази мисъл живее в мене след като
посетих клиниката „Св. Иван Рилски” в Тутракан.
Аз съм гражданка, която живее на 500 км по диагонал
от малкия, но китен град на брега на река Дунав. Имах
гинекологичен проблем, който не ми даваше спокойствие,
макар и след прегледи при други лекари.
Дойдох от Благоевград с много притеснения, въпреки че
бях чула за добрите специалисти – д-р Любомир Бойчев
и д-р Богомил Бойчев.
Искам да изкажа своята благодарност за отношението, специализираната помощ и обстановката, която
създаде д-р Л. Бойчев при прегледа в клиниката „Св.
Иван Рилски” и последвалото лечение в АГ-отделение на
тутраканската болница.
След успешната интервенция и добрия резултат от
изследванията, самият лекар изразяваше удовлетворението от това, че вече съм здрава. Това е специалист и
човек, който с право носи титлата си. Своето отношение към пациентите пренася и в околните, с които работи. И другите лекари в отделението, като д-р Димова,
акушерките Иванка Радкова, Галя Змеева, Фучеджиева
и обслужващият персонал ме очароваха с грижите си и
усмивките по време на работа - те раздават здраве и
оптимизъм, независимо от трудните условия, при които
работят. Преглъщат незаслужената обида, от това, че
нямат заплати от месеци, но продължават съвестно да
работят.
Казват - направи добро и го сложи под камък, все
някой ден ще излезе. Пожелавам на братята Бойчеви и
целия екип да получават добро в живота, защото те го
заслужават. Благодаря от сърце!
Роза АЛЕКСИЕВА,
гр. Благоевград

Е.ОН ще раздаде
над 100 награди
на своите клиенти

В

секи клиент актуализирал данните си за кореспонденци) или титуляра на партида може да участва в
новата кампания на компанията „Попълни и спечели
над 2000 лв.”
В периода 20 януари – 31 май Е.ОН България ще раздаде
над 100 награди. В поредната инициатива на компанията
могат да участват всички битови клиенти, които в този
период актуализират своя стационарен/мобилен телефон, електронен адрес (e-mail), адрес за кореспонденция
или уведомят за смяната на титуляра на партидата на
потребление в центровете за обслужване на клиенти,
на денонощния телефон на компанията 0700 161 61 или
на service@eon-bulgaria.com..
По време на петмесечната кампания Е.ОН България ще
подари на своите клиенти:
- 3 парични награди, всяка в размер на 2000 лв. за покриване на разходи за смяна или поставяне на дограма
и/или изолация;
- 10 ваучера по 300 лв. за покупка на енергийно ефективен уред от по-висок клас от магазините на Техномаркет
и Технополис;
- 100 броя соларни фенерчета–ключодържател;
„С тази нова инициатива на компанията ние искаме
да постигнем две основни цели – да актуализираме
клиентската база данни, за да може да поддържаме покачествена кореспонденция с клиентите ни и да подпомогнем част от участниците в кампанията да подобрят
енергийната ефективност на своите домакинства”,
заяви Бойко Димитрачков, председател на Управителния
съвет на на Е.ОН България Продажби АД.
Наградите на стойност 2000 лв. ще се теглят в присъствието на нотариус, след края на кампанията. Останалите печеливши ще бъдат изтеглени на два пъти – в
средата и след края на кампанията.
Е.ОН България пожелава късмет на всички свои клиенти.
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оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична
енергия над 24 джаула в
14-дневен срок трябва
писмено да уведомите
Началника на РУ „Полиция”, гр. Тутракан по
местонахождение на
обекта за съхранение
или постоянния адрес на
лицето – чл.54, ал.1 от
ЗОБВВПИ.
При неизпълнение на
разпоредбата на нарушителите ще се налагат административни
санкции (глоби) в размер
на 500 лв. или имущест-

на 1000 лв. или имуществена санкция в
размер на 3000 лв.
2. Когато сте придобили оръжие в друга държава-членка на Европейския съюз в 4-месечен
срок след придобиването сте длъжни да уведомите Началника на РУ
„Полиция”, гр. Тутракан
по местонахождение на
обекта за съхранение
или по постоянния адрес
на лицето – чл.54, ал.2
От ЗОБВВПИ.
При неизпълнение на
разпоредбата на нарушителите ще се налагат административни
санкции (глоби) в размер

размер на 1000 лв. или
имуществена санкция в
размер на 3000 лв.
3. При извършване на
продажба или дарите
на друго лице притежаваното от вас газово и
сигнално оръжие и/или
пневматично оръжие с
кинетична енергия над
24 джаула или го замените сте длъжни в 7-дневен срок от прехвърлянето да уведомите
писмено Началника на
РУ „Полиция”, гр. Тутракан по местонахождение
на обекта за съхранение
или по постоянния адрес
на лицето – чл.55 от
ЗОБВВПИ.

При неизпълнение на
разпоредбата на нарушителите ще се налагат административни
санкции (глоби) в размер
на 500 лв. или имуществена санкция в размер на
1500 лв.
При повторни нарушения глобата е в размер
на 1000 лв. или имуществена санкция в
размер на 3000 лв.
4. Забранено е носенето и употребата на
оръжие и боеприпаси
при и след употреба на
алкохол, наркотични и
упойващи вещества –
чл.60, ал.1, т.3, буква
„е” от ЗОБВВПИ.
При неизпълнение на
разпоредбата на нарушителите ще се налагат административни
санкции (глоби) от 500
до 3000 лв. и отнемане на разрешението за
срок до една година.
При повторно нарушение се налага глоба от
3000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението
за срок до две години.

Среднозимното преброяване на
водолюбивите птици приключи
Калина ГРЪНЧАРОВА
На 15 януари бе преведено среднозимното преброяване на водолюбивите
птици на териториите на
Тутраканска и Главинишка
община. То бе осъществено от д-р Йордан Куцаров
от Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом”.
Шест хиляди патици, 35
пеликани, 100 корморана, 2
чапли – в това се изразява
тазгодишното разнообразие на водолюбивите птици от Малък Преславец до
остров Голям Бръшлен.
Високите дунавски води
и липсата на плитчини са
причината за сравнително
по-малкия брой птици през
този сезон, коментира
ситуацията д-р Куцаров.

Топлото време също е
причина част от птиците
да остават на север и

тук да липсват екзотични
северни видове.
„През други години, ко-

гато времето е студено,
дунавските води ниски и
при наличието на пясъчни
коси, разнообразието на
птиците е било много поголямо - над 50-60 хиляди
патици”, поясни още той.
Среднозимното преброяване се организира от
Wetland International и се
провежда в цяла Западна Палеарктика (Европа,
Близкия Изток, и Северна
Африка).
Установяването на числеността, динамиката на
популацията на зимуващите в България водолюбиви
птици, както и влажните
зони, които обитават са
от голямо значение за
определяне на мерките за
тяхното опазване.

Изгориха риболовни уреди на бракониери
от стр. 1
Силистра Йордан Андреев,
специалистът от сектора
в Тутракан Великан Филипов, организаторът по
лова в ЛРД „Сокол” - Тутракан Костадин Балков и
кметският наместник на
с. Пожарево Георги Софрониев.
За всички намерени и
конфискувани уреди са съставени констативни протоколи, информира началникът на сектора Йордан
Андреев. В момента тече
кампания за издаване на
удостоверения за риболов,
проверки на дневниците на
риболовците и подновяването им с нови, проверки
на лодкостоянките и редовността на уредите.
Два акта за установени административни
нарушения са съставени
в Тутракан от началото
на годината досега. Те са
нерегламентирана продажба на рибни продукти в гр.
Русе, допълни още той.
По поречието на Дунав в
Силистренска област има

Йордан Андреев и Великан филипов
пред конфискуваните риболовни
уреди

изградени 25 лодкостоянки, сочи статистиката в
бранша. Около 400 рибари
се занимават със стопански риболов, а любителите-рибари са над 1800.

От 1 януари 2010 г. до 18
януари 2011 г. са уловени 42
332 кг риба.
25 лв. е годишната такса
за придобиване на удостоверение (билет) за ри-

болов. Такъв може да се
издава още за 3 и 6 месеца.
Пенсионерите ползват 50%
намаление, а за рибари с
ТЕЛК и деца под 14-годишна възраст е безплатно.
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Паметта на Нова Черна за ветераните - в книга
В
Радка ИВАНОВА
библиотеката на читалище "Васил Йорданов" в село Нова

Н

аправени са много
филми за Втората
световна война. Изписани са хиляди страници.
Издадени са стотици книги. Наградени и отличени.
Известни и неизвестни.
Но в нито една от тях не
пише за бойците от моето
село. Авторите ги отминават с мълчание. Без да ги
забележат.
Понякога се питам – по–
недостойни ли са?! Или
забравени?! А те, като
повечето млади момчета,
отивали на фронта не
защото искат война. И

Черна през седмицата се
проведе творческа среща
с местната писателка
Стоянка Павлова, на коя-

стреляли не защото искат
да убиват.
Там, в чуждата земя,
сред грохота на боя, след
дългите преходи, премръзнали и изтощени, сигурно
са мислели за родното
село. За не засетите ниви.
За близките си.
Костите на някои останали далеч. В чужди полета. Под чуждо небе. Завинаги… Тях не ги познавам.
Родена съм след войната.
Но другите, оцелелите,
срещах по улиците. Понякога ги заговарях. Питах
ги за онези дни и месеци.

то присъстваха близки на
участници във войните. Те
разказаха своите спомени
за живота на бойците новочерненци.
Участниците имаха възможността да чуят разказа "Войната” от Стоянка
Павлова.
Авторката ще проведе
още срещи по домовете с
по-възрастните хора и с
единствения жив участник
във Втората световна
война - Кольо Гаврилов.
Всичко, което Павлова
успее да събере – разказаните спомени и снимковия
материал, смята да бъде
основа за нова книга, която
ще е полезно четиво за
поколенията новочерненци.

ВОЙНАТА
(разказ)
Ровех в незараснали рани.
Виждах, че им причинявам
болка. Сега, от дистанцията на времето, ги моля за
прошка… А те се спираха и
разказваха как след такива
преживявания момчетата
остаряват по–бързо, а
понякога косите побеляват за една нощ. Най–често употребяваният израз
беше: „Това не го пожелавам на никого!“ Не се чудя

защо…
Не знам дали започвах
да гледам по-философски
на живота, или помъдрявах след разговорите ми
с тези скромни и почти срамежливи, отрудени
мъже. Беше ни трудно да
продължим. И на мен. И на
тях. Затова всеки тръгваше мълчаливо по пътя си.
Сега трябваше да са
деветдесетгодишни. Само

Политика

един от тях е жив. Последният. Другите навярно
са по бойните полета на
спомените. Сред злачни
поляни. Дано имат покой.
Сега питам близките
им. И пак ровя в болезнени
рани.
Не съм обещавала на никого, че ще напиша за тях.
Само пред себе си. Не знам
дали ще успея да разкажа
чутото. Тъй както искам.
Простичко и интересно.
Но, ако ме чуват, там
горе, сред безкрайната
вселена, нека знаят – аз, с
моите малки разказчета,

им казвам:
– Не сте забравени…
И ако никой досега не ви
се е извинил, аз ви казвам:
– Простете за болката…
Поне това сме длъжни да
направим.
И още нещо. Но за него
не са нужни думи.
Само поклон…Достойни
сте!

Стоянка ПАВЛОВА

януари 2011 год.
с. Нова Черна

Поетично

Касим Дал:

Не съм се родил член на ДПС, особено с
това ръководство

И

скам да заявя, че стоя зад
всяка моя дума и всяко
свое действие и не знам
какво колегите наричат клеветничество, заяви в предаването
„Тази сутрин" по bTV Касим Дал,
който през последните дни бе
обвинен от ДПС в клеветничество
и провокация и бе изключен във
вторник от парламентарната
група на движението. Според Дал
той е написал сега писмото си,
предизвикало брожение в ДПС,
защото не се изпълнява уставът
на движението и не се свиква
Националният съвет вместо Централното оперативно бюро.
Държавна сигурност беше капката, която препълни чашата,
твърди той. „Дотогава не бях
прочел досието на Ахмед Доган
- до преди Националната конференция на ДПС. Това е толкова
долно нещо, такава мръсотия.
Ти да клепаш, да долагаш за
хората, които са ти най-близки.
Познавам всички хора, за които е
донасяно. Те са честни хора, които
са се борили за каузата на ДПС.
За съжаление лично сегашният
председател е донасял за тях.
Подчертавам, че най-успешният
проект на ДС е Ахмед Доган.
Написал съм в писмото си, това е
едно от обвиненията. Другото е,
че ДПС е във вътрешна и външна
изолация. Да сте чули Ахмед Доган да се е срещал с чуждестранен
политик? Никой не иска да сяда на
масата с ДПС и отляво, и отдясно. Не може в такава изолация
организацията да съществува.
Затова председателят трябва да
се оттегли", каза Дал.
Не мога да нарека такъв човек
приятел, ние бяхме много добри
познати и съратници, добави той.
„Още от нелегалната организация
сме заедно, 3 години и половина
сме били заедно по затворите и

при основаването на ДПС също
сме били заедно. Христо Бисеров,
който 5 дни преди Националната
конференция стана член на ДПС,
точно той да ме обвини в клевета. Знаем неговата биография",
отбеляза бившият член на парламентарната група на ДПС. Ахмед
Доган много хора е предал, че и
мен ме е предал, но какво от това,
пита той.
Не случайно в писмото изрично
подчертавам, че нямам амбиции
да оглавя движението, категоричен бе Дал. „Но аз знаех, че няма
да бъдат правилно информирани
структурите и затова написах това
писмо. Там изрично пиша, че ще
се обърна и към структурите на
ДПС. За съжаление партийната
машина добре работи, оказва се
натиск, вчера имаше и председателски съвет, който го няма в
устава и там също е имало натиск
върху областните председатели.
Вече 13 месеца органът, избран
от Националната конференция,
не се свиква. Говоря това, което
говорят хората по места, защото
съм единственият, който обикаля
структурите - написано е в писмото", посочи той.
Не броя парите на Ахмед Доган,
обяви бившият член на парламентарната група на ДПС. „Казвал съм
винаги нещата на Ахмед Доган,
повечето - на четири очи, но и на
тогавашните заседания. Среща не
съм отказвал, напротив - имаше
и посредници. Но съм уверен, че
това е такъв човек, че не може да
ме погледне в очите. Който иска
да се запознае с мръсотията - вече
законът позволява, всеки може
да прочете досието на Доган. Аз
поставям принципни неща към
ръководството на ДПС. Аз не
исках да говоря пред Централното
оперативно бюро, а пред легитимния орган", твърди той.

Няма кауза вече, а всичко се
превърна в далавера и лъжа за
обогатяване, смята Дал. „Много
трудно мога да обясня защо
25 години във всичко това съм
участвал. Но аз съм се извинил
в това писмо, че моят идеализъм
ме е подвел. От година и нещо
не си говорим с Доган. Няма
никаква комуникация, няма никаква връзка. Да, аз имам чест
и достойнство. Никога не съм
позволявал да ме използват. Аз
създадох структурите на ДПС, аз
познавам всеки един човек. А че
един лидер всичко това превърна
в лъжа и далавера - това е негов
проблем и аз го казах. Казах в
писмото също,че не сме дали
оценка за нашите министри, за
нашето управление. Това означава, че си заравяме главите като
щрауси", посочи той.
Много хора ме подкрепят и съм
убеден, че най-малко 80-90% от
всичко, което съм написал, хората
подкрепят, но партийната машина
работи, убеден е бившият член на
парламентарната група на ДПС.
„По нощите са се обаждали да
пишат писма срещу мен. Знаех, че
централата на ДПС няма да позволи тази информация да стигнат до
структурите", отбеляза той.
Не съм се родил член на ДПС,
особено с това ръководство,
категоричен бе Дал. „Има какво
да правя. За мен са гласували 33
000 души в регион Търговище,
познавам 99% от тях. Има как да
допринеса за моите избиратели,
ще помагам на структурите в
Търговище. Нека ме изключат.
Тук също има нарушаване на
устава - парламентарната група
трябваше да предложи на Централния съвет да ме изключи, а те
го направиха директно", обоснова
се той. Не съм се страхувал в
тоталитарно време да се изправя

срещу режима, добави бившият
член на парламентарната група на
ДПС. „Не знам къде е бил Христо
Бисеров тогава, но най-малко от
такъв човек приемам обвинения в
страх", отбеляза той.
Дал отрече действията му да
са част от сценарий. „Дори на
семейството си не съм казвал
какво ще предприема", обяви той.
Наистина бях поканен на срещата с турския премиер Реджеп
Таийп Ердоган в последния момент като председател на групата
за приятелство с Турция, каза
бившият член на парламентарната
група на ДПС. „Огромната лъжа
тук е, че ръководството на ДПС
бяха поискали среща и такава среща имаше с протокола, но министър-председателят на Република
Турция я отказа точно заради
скандалите около Ахмед Доган с
комисионните и като служител на
ДС. Това ми бе заявено. На другия
ден, когато Лютви Местан водеше
заседанието, Доган заяви, че
никога не е искал такава среща",
обясни той.
Дал не пожела да съобщи как
ще гласува на днешния вот на
доверие за правителството на
Бойко Борисов. Той посочи, че
създаването на паралелни структури и работа в полза на ГЕРБ е
поредният слух.
Не знам как Ахмед Доган е станал богат, не съм участвал, твърди
бившият член на парламентарната
група на ДПС. Той отбеляза, че
Търговищка област е успял да
привлече една от най-големите
инвестиции в региона. „Може
много неща да иска ръководството, но аз се чувствам депутат от
ДПС. Ще има дебат в ДПС и ще
има нов лидер. Ще видим кога",
твърди бившият член на парламентарната група на движението.

Василка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

Самота
Самота, самота нежелана,
никой не обича те горкана.
Идваш ти тъй ненадейно,
обръщаш душата „чародейно”.
С мъка сърцето разкъсваш,
мислиш, че си всевластна,
душата се мъчи и тлее,
та, чак на човек не му се живее.
Коя си ти, за каква се мислиш?
С обичта ли се сравняваш?
Не, не това недей прави,
не си помисляй ти дори!
Обичта човека сгрява,
с топлината й той оживява.
Така че ти, Самота, си иди щастливи да са наште дни.
15 януари 2011 г., 19,20 ч.
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Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007-2013
Операция BG161PO003-2.1.04 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Н

а 17 януари 2011 г.
успешно приключи
изпълнението на проект по Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: ТММ-0289/17.07.09 «Инвестиции в
нови технологии за биоразградими пластмаси, разширение на производствената дейност и реорганизиране на производствения
процес за ЕТ «Ник-пластик
– Валя Петрова».

Проектът се изпълнява
с финансовата подкрепата на Европейския съюз и
Република България, Европейски фонд за регионално развитие, Оперативна
програма „Развитие на
конкурентоспособността
на българската икономика
2007-2013”, Операция 2.1.1:
“Технологична модернизация на предприятията".
Основна цел на проекта
е да се подпомогне конку-

рентно способността на
ЕТ “Ник Пластик – Валя
Петрова», като се насърчи
за необходимите технологични и структурни промени, с оглед постигането на
устойчив модел на икономически растеж.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативната
програма “Развитие на
конкурентноспособността на българската ико-

номика”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се
носи от “Ник – пластик
– Валя Петрова” и при
никакви обстоятелства
не може да се приема, че
този документ отразява
официалното становище
на Европейския съюз и Договарящия орган”

Справки за озоно
Ново изискване към
внасяните инвестиционни разрушаващите вещества
и флуорирани парникови
предложения
газове искат в
О
екологичната инспекция
т началото на 2011
г., са в сила измененията и допълнения
в Наредбата за условията
и реда за извършване на
оценка на въздействието
върху околната среда и
Наредбата за условията и
реда за извършване на екологична оценка на планове
и програми, съобщиха то
РИОСВ-Русе.
Съгласно новите разпоредби, възложителите, които внасят уведомление за
инвестиционно предложение и/или искане за преценяване необходимостта от
извършване на Оценка на
въздействието върху околната среда е необходимо да
депозират информацията в
един екземпляр на хартиен
носител и в два екземпляра
на електронен носител.
При депозиране на искане
за преценяване на необходимостта от Екологична
оценка е необходимо да
се осигури информацията
в един екземпляр на хар-

тиен носител и в един
на електронен носител.
Задължително условие e
да се осигури еднаквост
на съдържанието в двата
вида носители.
Новите задължения към
възложителите се налагат
поради необходимостта
от съгласуване на всички
инвестиционни предложения с регионалните органи на Министерството
на здравеопазването, а
при необходимост и със
съответните Басейнови
дирекции и др. органи на
изпълнителната власт.
Двете наредби въвеждат
и изменение на бланката
за Уведомление за инвестиционно продложение.
Новата бланка може да
бъде намерена в сектор
„Административно обслужване” на РИОСВ-Русе, бул.
„Придунавски” № 20 и на
интернет страницата в
меню „Административни
услуги”, подменю „Формуляри”.

В

срок до 15 февруари
2011 г., лицата или
фирмите, които в
дейността си използват
озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и/или флуорирани парникови газове (ФПГ)
са длъжни да представят
в РИОСВ-Русе справки за
използваните количества
през миналата година.
Задължения по специализираните наредби за
ОРВ и ФПГ имат както
сервизните фирми, които
обслужват хладилните и
климатични инсталации,
така и операторите –
предприятията от хранително-вкусовата промишленост, търговските
обекти, хотелите и др.,
експлоатиращи такива
системи със съдържание на
ОРВ и ФПГ над 3 кг.
В края на 2010 г. е приета нова Наредба за ОРВ,

с която се уеднаквяват
формите на изискваните
справки, като се попълват
Приложения № 4,5 и 6 от
специализираните наредби
за ОРВ и ФПГ.
Фирмите, които експлоатират ОРВ и ФПГ попълват веднъж приложенията,
но отразяват количествата на двата типа газове.
На територията на областите Русе, Разград
и Силистра има над 120
такива обекта.
Лицата, които не представят справките в срок
подлежат на административно-наказателна отговорност по Закона за чистотата на атмосферния
въздух, който предвижда
глоби от 500 до 2000 лева
за физическите лица и
санкции от 1000 до 3000
лева за юридическите лица.

Превантивно срещу болестта шап

В

ъв връзка с констатираното огнище на болестта
шап в бургаското село Кости, Областната епизоотична комисия прие десет превантивни мерки
на проведеното свое извънредно заседание.
Забранено е да се изкупуват животни от рисковите
области Бургас, Ямбол и Хасково, както и от областите Варна, Сливен, Шумен и Кърджали. Собствениците
на животновъдни обекти трябва да предприемат
мерки за затягане на режима за влизане и излизане на
двукопитните животни, както и да извършат проверки на огражденията. Дезинфекционните площадки на
промишлени и фамилни ферми да са действащи, като
се използват дезинфектанти с вирусоциден спектър
на действие и в концентрация, гарантираща унищожаването на вируса на шапа.
Личните стопанства да са оградени, като на входа
да има поставен дезинфекционен тампон за дезинфек-

ция на обувки.
Собствениците на животновъдни обекти в случай
на наличие на болни животни или подозрения за клинични признаци на шап да използват всички средства
за комуникация и да уведомят ветеринарния лекар,
обслужващ обекта.
Умрелите животни задължително да се предават на
екарисаж – Шумен, след извършване на инспекция от
ветеринарен лекар.
Служителите на ИА по горите и ЛРД на територията
на областта да организират кампания за повишаване
вниманието за признаците на болестта шап при дивите животни. ДЛС „Каракуз” и ЛРД да разполагат с
дезинфектант с вирусоциден спектър и при организиран ловен туризъм да го използват за дезинфекция на
МПС и обувките на клиентите, желаещи да извършват
отстрела.

Здравната каса се
разплаща с аптеките и
болниците
Конкурс за кулинарни
рецепти
З
"Кетаринг БГ" и
в. "Тутракански глас" организират

Вашите рецепти за любими ястия можете да
споделите с всички, като ги предложите за включване в менюто на ресторант „Москва”.
Очакваме предложенията Ви на адрес:
7500 гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №6, ет.3
- в. „Тутракански глас” или на e-mаil: tgbg@abv.bg
Позвънете и на тел.: 0887 057 747 и 0895 665 395

дравната каса в Силистра изплати на аптеките, с които е в договорни отношения, 188 527 лв. Средствата са за лекарствени
средства, напълно или частично заплащани от касата, които
аптеките са отпускали през втората половина на месец ноември 2010 г.
Лечебните заведения за болнична помощ в Силистренска област
получиха в средата на седмицата от РЗОК 352 443 лв. С тези средства се
изчисти задължението на касата към болниците в Силистра, Тутракан и
Дулово за неразплатена дейност от месеците юни и юли на 2010 година.
Средствата са част от гласуваните в Закона за бюджета на НЗОК 100
000 000 лв. за непогасени задължения за предходната година. Освен тях
в бюджета на НЗОК за 2011г. са предвидени 958 020 000 лв. за болнична
помощ и 391 000 000 лв. за лекарствени средства.
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Де юре и де факто

Може да има
принудително изпълнение
срещу общините, но не
и срещу държавата

К

онституционният съд
най-после обяви дългоочакваното решение по
атакуваните пред него чл. 519
и 520 от Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК). В решението си съдът прилага много
необичаен похват - отхвърля искането на обявяване на
противоконституционност на
действащите текстове на чл.
519 и 520 от ГПК, но вместо
това обявява за противоконституционни промените в тях,
извършени с § 1 и § 2 от Закона
за изменение и допълнение
на Гражданскопроцесуалния
кодекс (обн. ДВ, бр. 13 от 2010
г.). Действащият закон е само
частично противоконституционен в резултат на промените
в него, смята КС. В мотивите
си съдът пояснява и какъв ще
бъде ефектът - след влизането
в сила на решението, с което
се обявява противоконституционност на § 1 и § 2 от Закона
за изменение и допълнение на
ГПК, чл. 519 и 520 от ГПК ще
се прилагат в предишната им
редакция преди изменението
от февруари 2010 г. В резултат
и занапред ще бъде възможно принудително изпълнение
срещу общини, но не и срещу
държавни учреждения.
Делото бе образувано през
март м. г. по искане на предишния омбудсман Гиньо Ганев,
според който невъзможността
за принудително изпълнение
срещу държавата и общините
нарушава редица текстове на
конституцията – чл. 17, ал. 3,
чл. 19, ал. 1 и 2, чл. 57 и чл.
121, като поставя гражданите в
неравнопоставено положение
по отношение на защитата на
частната собственост, свободната стопанска инициатива,
неотменимостта на основните
права и равенство пред съда.
В искането също се твърди
за противоречие на тези текстове от ГПК с международни
актове – Европейската коновенция за защита правата на
човека и Хартата за основните
права на Европейския съюз.
КС обаче отказва да обсъжда
съответствието на текстовете с
международни актове – според
предишно негово тълкуване
омбудсманът няма право да
иска оценка на законите спрямо
международни актове, само
спрямо конституцията.
Според съда противоконституционността на измененията в
ГПК от февруари м. г. се състои
в "цялостното приравняване
на общините към държавните
учреждения досежно забраната
за принудително изпълнение
на парични вземания, тъй като

се нарушават конституционни
принципи - за правовата държава (чл. 4, ал. 1) и за еднаквите
условия за стопанска дейност
(чл. 19, ал. 1 и 2)". Не е създадена ясна и прецизна правна
уредба, отразяваща спецификата на общините, липсва въобще
законова уредба на фигурата
длъжник-община, което граничи с неприложимост както на
цялата правна конструкция на
чл. 519, ал. 2 от ГПК досежно
общините, така и на "необходимите мерки", които законът
задължава да бъдат предприети
когато липсва кредит в бюджета, за да се гарантира плащането в разумен срок.
Според съда обаче няма противоречие с текстовете на чл.
17, 57 и 121 от конституцията.
Интересни са разсъжденията
във връзка с тълкуването на чл.
121, ал. 1 – правото на справедлив съдебен процес, който
според практиката на Съда в
Страсбург включва и гаранции
за реално и ефективно изпълнение на съдебното решение.
Това всъщност е и най-сериозният аргумент срещу забраната
за принудително изпълнение
срещу държавата и общините,
доколкото България вече нееднократно е осъждана от Съда
в Страсбург по такива дела и с
точно този мотив - не може да
има справедливо правосъдие
без ефективно изпълнение на
решенията. В случая КС се задоволява да посочи, че "споделя
това разбиране, и едновременно
с това констатира, че доводите
в искането във връзка с чл. 121
от Конституцията прехвърлят
границите на допуснатия конституционен спор". След което
се впуска да разсъждава дали
въпросните разпоредби на чл.
519 и чл. 520 ГПК не нарушават
правото на собственост по чл.
1 от Допълнителния протокол
към Европейската конвенция и
констатира, че такова нарушение няма. "Съдът установява, че
посочените в искането решения
на ЕСПЧ са неотносими към
предмета на настоящето дело,
доколкото оспорената законова
уредба не изключва задължението на държавата, общините
и бюджетно субсидираните заведения да изпълняват съдебно
признатите вземания. Очевидно
е, че законодателят не налага
мораториум върху държавните
и общинските плащания по
сключени и изпълнени договори." Проблемът все пак е, че
атакуването на текстовете на
чл. 519 и 520 ГПК в светлината
на чл. 121 от Конституцията не
касае правото на собственост,
а е в контекста на правото на
справедлив съдебен процес.

Рецепти за Бабинден

Млечна баница за Бабинден

Продукти:

1000 гр тесто, 500 гр
лук кромид стар, 50 мл
олио

Приготвяне:

Разделете тестото на
две различни по големина
топки. Разточете по-голямата топка на кора с
няколко сантиметра поширока от тавата, в която

500 гр свинско месо,
30 бр. зелеви листа, 4
с.л. мас

Приготвяне:

Месото се нарязва на
малки парченца, които се
поръсват с чубрицата,
червен и черен пипер на
вкус и се увиват в зелеви
листа от кисело зеле. Сармите се поставят плътно
една до друга, заливат се
с мазнината, зелев сок и

друга и се заливат, докато
са топли, със свареното
със захарта и гриса мляко
и разбитите сурови яйца.
Баницата се запича до
сгъстяване на плънката.

Пиле с ориз

Сърми с месо

Приготвяне:

Пилето се измива, нарязва се на порции и се подрежда в дълбока тенджера
за варене в подсолена вода.
Вари се около 30 мин., след
което бульонът се прецежда, а порциите пиле се
слагат в чиния. Лукът се
обелва, нарязва на ситно
и заедно с ориза се запържват в тиган. Прибавя
се 1-2 с.л. вода. Оризът се
радпределя в тавичка за
хладка вода и се варят на
печене. Отгоре се зарежтих огън до омекване на
дат порциите месо като
зелето.
леко се вкопават в ориза,

Доставка на храна до дома

Ф

Продукти:

1 кг брашно тип 500, 1 л
краве прясно мляко, 250 гр
масло, 250 гр захар, 100
гр грис, 6 бр. яйца, 10 мл
ще приготвите лучника. олио, 1/2 с.л. оцет
Сложете кората в намазПриготвяне:
нената тава и оформете
От брашното, солта,
бордюр по стените. Наоцета, олиото и 400 мл
режете лука на едро и го
вода се замесва тесто.
задушете в олио около 10
От него се оформят шест
минути. Прибавете чубритопчета и след 20 минути
ца, джоджен и сол на вкус и
се разточват на 6 кори.
разбъркайте добре. ИзсипеКорите се намазват обилно
те лука върху кората и го
с масло и се запичат леко
разпределете равномерно.
една по една.
Разточете втората
Слагат се една върху
топка на кора с големината на тавата. Сложете я
върху лука, припокрийте я с
краищата на долната кора
Продукти:
и ги прищипете.
1 пиле около 1,5кг, 200 г
Печете в умерена фурна
около 20-30 минути. Гото- ориз, 1-2 глави зрял лук, 1
вият лучник нарежете на ч.л. сол, 4-5 с.л. олио, чер
пипер, сол, дафинов лист
триъгълни парчета.

Бабин лучник

Продукти:

7

хоби
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ирма „Кетаринг БГ” - Ресторант „Москва” стартираха нова
програма за доставка на прясно приготвена храна до дома
или на адрес, посочен от клиента.
Няма ограничения за потребителите на услугата – може да се поръчва
от всички частни лица и фирми. Храните се доставят в кутии за храна,
подходящи за микровълнова фурна.
Ако се заплати месечната такса за доставката се ползва 20% отстъпка
от цената, а ако се ползват и съдове собственост на клиента се прави
допълнителна отстъпка от 5 лв.
Така цената за един месец за обяд е 55 лв., а за вечеря – 40 лв. Доставката до дома е безплатна.

Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Меню за седмицата
24.01 - Понеделник
ОБЯД
Картофена супа - 350 гр. - 0.90 лв.
Пиле със зеле - 300 гр. - 2.50 лв.
Малеби - 150 гр. - 0,50 лв.
Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета с дом.сос - 300 гр. 2.50 лв.

25.01. - Вторник

добавя се черен пипер, дафинов лист, налива се 3-4
чаши от прецедения бульон
и се пече на 200 градуса
около 1 час. Следи се да
не се пресуши водата и да
загори ориза. При необходимост се долива още 1 чаша
от бульона.
Сервира се в чиния порция месо и отстрани ориз.

ОБЯД
Шкембе чорба - 350 гр. - 1.20 лв.
Боб яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 2.80 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле със зеленчуци - 300 гр.
- 2.80 лв.

26.01. - Сряда
ОБЯД
Супа домати - 350 гр. - 0,90 лв.
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.

Нишесте - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 3.80 лв.
ВЕЧЕРЯ
Свинско със зеле - 300 гр. - 2.90 лв.

27.01. - Четвъртък
ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1.20 лв.
Леща яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Баница със сирене - 250 гр. 0.80 лв.
Общо: 3.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.

28.01. - Петък
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0.90 лв.
Зелеви сърми - 300 гр. - 2.40 лв.
Печена тиква - 250 гр. - 0.70 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Руло Стефани - 300 гр. - 2.50 лв.

Хляб - 1 бр. - 0,75 лв.; Хляб - 1/2 - 0,40 лв.; Хляб - 1/4 - 0,25 лв.

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

21 - 27.01.2011 г.

Джем Ведат от гр. Тутракан вече е на 5 години!

ВРЕМЕТО

В петък ще е облачно, на места мъгливо. Ще започнат
превалявания от дъжд, които през нощта ще обхванат
цялата страна и ще се усилят. В събота валежите ще
продължат. Ще се появи слаб вятър от югоизток изток. В
неделя вятърът ще се обърне от северозапад и ще започне да прониква студен въздух. В северозападните райони
и високите полета, а до вечерта и в централните и североизточните райони дъждът ще премине в сняг. Дневните
температури ще се понижат. В понеделник валежите ще
спрат. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Ще
се понижат и минималните температури. Във вторник
главно в южните и планинските райони ще превали сняг.
Минималните температури ще са между минус 2 и минус
7°, а максималните - между минус 2 и 3°. В сряда ще е без
съществени валежи, облачността ще се разкъса. Сутринта
ще е доста студено - на отделни места до около минус 10°.
Дежурен синоптик: Любка КУМЧЕВА

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!
Д-р Петкова

ТГ

специалист "Детски болести"

справочник

извършва прегледи, ехографии, манипулации
в Тутракан - кабинет в Поликлиниката всеки работен ден от 10 до 14 ч.
в Главиница - кабинет в Поликлиниката - в
понеделник и четвъртък от 15,30 до 18.30 ч.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

ТАЛОН

гр. Тутракан

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

21 януари – Салим ОСМАН, началник БКС, Община
Главиница
22 януари – Данаил НИКОЛОВ, Фурна „Николови”, гр.
Тутракан
22 януари – Севинч МЕХМЕД, чистач, Община Главиница
23 януари – Марин РАЧЕВ, Кмет на с. Осен, община
Главиница
24 януари – Недим ЧАУШ, Кмет на с. Зебил, община
Главиница

TUTRAKAN.NET

ТАЛ ОН
ЗА
ОТС Т ЪПК А
2 лева от
месечната такса.
Валиден само за
Февруари 2011 г.
Всеки абонат,
представил този
Талон в офиса
на ул.Родина №23,
получава
отстъпката!

24 януари – Лилияна СТОЙКОВА, педагогически съветник, СОУ „Йордан Йовков”
24 януари – Марийка ГАБРОВСКА, мед.сестра, Община
Тутракан
25 януари – Юксел ФЕИМ, Община Главиница
26 януари – Петя ВАСИЛЕВА, гр. Тутракан
26 януари – Валя ЙОРДАНОВА, касиер, Община Тутракан
26 януари – Рена ДАНГЪРСКА, архивар, Община Тутракан

СМЯХ
Затворническа кореспонденция:
„Мили сине, тъгуваме по теб. Много ни е тежко,
откакто си в затвора, няма кой да изкопае лозето,
няма кой да засади картофите.”
„Мила мамо, и вие ми липсвате. Лозето по-добре
въобще не го копайте, за това дето ще го намерите
ще ми лепнат поне още 20 години, че и вас ще ви
вкарат при мене.”
„Мили сине, с писмото ти дойдоха някакви полицаи. Изкопаха цялото лозе, нищо не намериха.”
„Мила мамо, каквото можах да направя оттук направих. Засадете си картофите.”

а ако не, ще бъда зад печката.

Обажда се министър на жена си по телефона. И
още преди да започне разговорът, се чува: "Биип.
Заради ограничения бюджет на МВР в момента
вашият разговор не се подслушва. Моля, обадете се
по-късно. Вашият разговор е важен за нас."

Mежду проститутки: - Отивам в Лапландия. Плащали по 5000$ на нощ.
- Ама, глупачко.... Там нощта е 6 месеца!

Анка игриво: - Василий Иванич, хайде да играем
на криеница. Ако ме намерите - ще преспим заедно,

Дебел човек стои пред едно училище. Учителка го
пита: - Извинете! Дете ли чакате?
- Не, от бирата е.
При гинеколога:
- Докторе, родих бебе със сини очи като германец,
с руса коса като чех, с тъмна кожа като арабин, със
свити очи като японец, с голямо чело като англичанин и се чудя от кого съм забременяла!
- Ами, не знам, най-вероятно от ООН!

Две блондинки си говорят: - Абе, муцка, моят днес
има рожден ден и се чудя какво да му взема...
- Е, к`во толкова се чудиш, бе, муци, вземи му
БМВ-то...

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
60 501 - Автогара Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

СУДОКУ

“Тепсихора” ЕООД,
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари

тел.: 0894 204 486
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че всеки ред, всяка колонка и всеки голям
квадрат да съдържат цифрите от 1 до 9.
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

Главен редактор: Калина ГРЪНЧАРОВА
e-mail: kalina60@abv.bg; GSM: 0898 628 376
Предпечат: Калоян МАРИНОВ
Печат: “ФОРУМ ПРЕС” - гр. Русе
Материали за публикуване - до сряда вкл.
Ръкописи не се връщат.
Авторите носят отговорност за публикациите си.

