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Около 60 хиляди лева не достигат
да се довърши църквата в Белица
Любомир ДОБРЕВ
Калина ГРЪНЧАРОВА
равославният храм в Белица вече е извисил бяла
снага в центъра на селото. Построен е с даренията
на местни жители и на спомоществователи. Кое
мотивира хората от родното място на кавалджията
Теодосий Спасов да се обърнат към духовното в това
кризисно време?
Старата църква вече не върши работа и беличани
закопняват за нов храм още с първите години на демокрацията. Правят инициативни комитети, събират пари
и най-накрая през 2006-та е даден старт на строителните работи.
„Предстоят довършителни работи - изработване на
иконостаса, владишкия трон, обзавеждането на църквата. По груби сметки около 60 хил. лв. ще са необходими за
окончателното довършване с изографисването, прогнозира кметът Костадин Манев. Надявам се да помогне
и Дирекцията по вероизповеданията към Министерския
съвет, от която в 2008 г. получихме на два транша 8
хил. лв., преди това още 3 хил. лв., за което сме много
благодарни. Надявам се тази година, след като вече
виждат, че проектът е пред финализиране да ни подпомогнат с някаква сума”.
В събирането на досегашните средства са се включили
Земеделска кооперация „Изгрев-92”, бизнесмени, ротарианци, но парите свършили.
Хората не смятат да се предават. „Отказване няма,
ние сме преодолели най-тежките моменти, най-трудното
време, така че назад няма. Докато сме живи и здрави,
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Радан КЪНЕВ, член на Националното ръководство на ДСБ:

Няма управление без алтернатива
Калина ГРЪНЧАРОВА
ъвсем скоро ще стане ясен кандидатът за президент на Синята коалиция, съобщи Радан Кънев при
посещението си в Тутракан на среща с местното
ръководство на ДСБ. Важно е да бъде личност, която да
излъчва това послание - че България може да се промени.
Чувство на обреченост се насажда, което трябва да се
пречупи. Този маниер на всеки управляващ в България,
това нахалство да се твърди, че няма алтернатива, дали
си дават сметка как обезсърчават населението и активните граждани? Всичко има алтернатива – всеки един
бизнес има алтернатива, всеки кмет има алтернатива,
всеки премиер има алтернатива. Няма управление без
алтернатива, това трябва нашият кандидат-президент
да покаже, уточни той.
Според него, на предстоящите местни избори Синята
коалиция може да се намеси успешно с независими хора,
хора с име в общината, с професия и личен хъс, които да
излязат напред със самите си лица и да покажат, че не
може едно управление, което мачка малкия бизнес, което
се бои от интелигентните хора, да продължи мандата си.
От непрекъснатите обиколки из страната, той е
установил, че повечето общини се управляват на принципа „Дайте да изгоним конкуренцията” и резултатите
са вехнещи общини. „Ние от ДСБ искаме да покажем,
че във всяка българска община трябва да има остра
конкуренция между хората, между фирмите, да се борят
за работните места и така се постига успех. Няма
съмнение, че за дясната общност младите хора, които
виждат политиката като лична борба, трябва да бъдат
подкрепени категорично. Защото те са способни да
променят общините си. А общините, не само малките,
имат отчаяна нужда от промяна”, каза още Р. Кънев.
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В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Ред в автомобилните превози е
целта на законовите промени
на стр. 3



Тутракан част от едноседмична туристическа обиколка на журналисти
на стр. 2



Краси Костадинов спечели
CUPA ROMANATIULUI
на стр. 6



Съдбовните есета
на Вяра Рачева и
Симона Гичкова
на стр. 5
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
НОВИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДСТОЯТ ДА БЪДАТ
ПРИЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЛАВИНИЦА
Четири нови нормативни документи в помощ на работата на
местната администрация предстоят да бъдат разгледани и приети
от Общинския съвет в гр. Главиница. Това са Наредба за условията
и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
и Наредба за условията и реда за установяване на жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински
жилища в община Главиница, както и Стратегия за управлението и
разпореждането с общинска собственост и Правилник за взаимодействие и координация между структурните звена в общинската
администрация и второстепенните разпоредители при осъществяване на дейността по събиране и отчитане на местни данъци и такси.
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СИНХРОН
ПРИ ЕВЕНТУАЛНА БЕЖАНСКА ВЪЛНА
Областният управител д-р Владимир Янков обсъди с представители на Гранична полиция, на ОД на МВР и на Областно управление
„Пожарна безопасност и защита на населението” възможността за
оказване на помощ на бежанци от райони на Северна Африка и
Близкия Изток, търсещи закрила в страни от Европейския съюз.
Срещата на 15 март бе част от общата подготовка на страната ни
за адекватна реакция, във връзка с влошената обществено-икономическа обстановка в държави от посочените райони.
Общите синхронизирани действия на институциите от област
Силистра трябва да доведат до създаване на временен пункт за
първоначален прием на бежанци и до временно-приемателен център,
обобщи Областният управител. Той информира, че тази подготовка
е в началния си етап и е стандартна при подобни обстоятелства.
ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В УЧИЛИЩЕТО В с. СТЕФАН КАРАДЖА
Здравен кабинет се оборудва в основното училище в с. Стефан
Караджа, информира зам.-кметът на Община Главиница Данка
Милчева. Във всички останали училища на територията на общината
има такива кабинети и медицински лица в тях, допълни още тя. Медицинската сестра, която ще работи в новия кабинет, ще обслужва
и детската градина в с. Черногор.
ОЩЕ 5 ЧИТАЛИЩА В „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ-БЪЛГАРИЯ”
В последния етап на програма „Глоб@лни библиотеки – България”
ще се включат библиотеките на още пет читалища в Главинишка
община. Населението в селата Суходол, Звенемир, Вълкан, Листец
и Дичево ще има възможност да ползва компютърната техника,
която ще се достави по проекта.
В община Главиница досега бенефициенти на "Глоб@лни библиотеки- България" са читалищните библиотеки в гр. Главиница и
селата Стефан Караджа, Сокол, Зафирово и Зебил.
КРИМИНАЛЕ
Два са пожарите, възникнали на 12 март. Горели са сухи треви
край Тутракан, Главиница и Дунавец. Причината за произшествията
е небрежна работа с открит огън. Няма материални загуби.

Община Главиница
УВЕДОМЛЕНИЕ
Изготвен е проект на Наредба за условията и реда
за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.03.2011 г. включително в Деловодството на
Общината или на e-mail: obshtina@glavinitsa.bg

Зов за помощ!
На 12 февруари т.г.,
38-годишният Живко Пенев Тончев от гр. Тутракан е претърпял тежка
автомобилна катастрофа на път за работа в
съседна Гърция, където
от няколко месеца е на
гурбет. В момента той се
намира в гръцка болница
със счупени крак, ребра и
прешлен.
„За съжаление, бедността върви ръка за ръка
с нашето семейство”
– пишат до редакцията
на в. „Тутракански глас”
неговите близки и отправят своята молба за финансова помощ към всички
читатели.
Живко трябва да бъде транспортиран до София
за спешна операция. За всичко това са необходими
средства, които семейството и близките му нямат.
"Градът ни е малък и всички се познаваме, затова се
обръщаме към тутраканци да отворят сърцата си и
да помогнем на Живко Тончев" - призовават още те.
Банковата сметка е в ЦКБ АД, клон Тутракан, на
името на Кристина Тонева Йотова.
IBAN: BG07CECB97901088797800

11-17.03.2011 г.

ОБЛАСТНАТА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ
ОПРЕДЕЛИ УЧАСТЪЦИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ВОДИТЕ ПРЕЗ 2010 Г.
У
частъци от пътната
и ж. п. инфраструктура, предпазни диги
и други инфраструктурни обекти, засегнати от
вредното въздействие на
водите през 2010 г. определи на свое заседание
през седмицата Междуведомствената комисия,
сформирана със заповед на
областния управител д-р
Владимир Янков, съобщиха
от Пресцентъра на областната администрация.
Продължителното задържане на висок воден стоеж
на река Дунав от миналата
година, е нанесло щети
на много земеделски земи
близо до реката, сочат
данните на ОД „Земеделие и гори”. Сред найпострадалите са площи
от гр. Тутракан (ниски
участъци от промишлена

зона „Запад”) до село Цар
Самиул, до землището на
с. Попина и в Айдемирската
низина.
Айдемирската низина
бе и сред участъците,
генериращи проблеми, които открои управителят
на „Напоителни системи”
ЕАД Михаил Милчев. Според
него, изграждането на савачна уредба на дунавската
дига, за гравитачно отводняване в този район, би
спомогнало съществено за
ефективната дейност, при
високи подпочвени води.
Началникът на „Напоителни системи” информира и че в резултат на
преовлажняване на терените около Дунав, по
78-километровата дига
на реката се наблюдават
слягания на няколко места,
дори около саваците на

защитената територия
„Калимок-Бръшлен”. Михаил
Милчев акцентира върху
необходимостта от почистване на цялата дига
от единични дървета и
храсти, а също така - от
пълното й заснемане, за
да се установят ниските
и слегналите участъци

(което е ангажимент на
„Напоителни системи).
След това ще се търси
възможност за възстановяване на проектната
височина на дигата.
До края на месец март
ще бъде извършена проверка на място на определените засегнати участъци.

ТУТРАКАН – ЧАСТ ОТ ЕДНОСЕДМИЧНА
ТУРИСТИЧЕСКА ОБИКОЛКА ЗА ЖУРНАЛИСТИ

Т

утракан и Силистра са част от едноседмична туристическа обиколка за журналисти от национални
медии, на тема „Културно-познавателен туризъм”. Инициативата е на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма и цели да насърчи вътрешния туризъм в България.
Обиколката започна 14 март от Свищов и ще продължи до 20 март. Обхваща над 30 туристически обекта
в 10 населени места в общините Свищов, Русе, Тутракан, Силистра и Шумен.
На 18 и 19 март туристите ще бъдат в Силистренска област. В обедните часове днес те ще разгледат
Музея на дунавския риболов в Тутракан и Мемориалния комплекс „Военна гробница - 1916 г” край с. Шуменци и
ще проведат среща на тема „Възможности и перспективи за развитие на културно-познавателен туризъм”.
Това е втората, от поредицата журналистически тематични обиколки, организирани по проект “Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България” по Оперативна програма
„Регионално развитие” (2007-2013 г.). Очаква се изпълнението на дейностите по проекта да допринесе за
повишаване на информираността за българските туристически продукти и да съдейства за устойчивото
развитие на вътрешния туризъм.

Разследват преждевременно
Осуетиха незаконен
прекратена бременност
риболов в язовир “Антимово”

С

лужители от РУ „Полиция” – Тутракан
изясняват случай с
мъртъв 4-5 месечен плод на
31-годишна жена от село
Цар Самуил. Сигналът за
произшествието е получен
в полицията на 14 март от
екип на „Спешна помощ”.
Разследването по случая
се води под наблюдението
на Районна прокуратура
– Тутракан, откъдето ин-

формираха, че е образувано
досъдебно производство
срещу неизвестен извършител по чл. 126, ал.1 от
Наказателния кодекс.
Изяснява се дали това е
криминален или спонтанен
аборт, който се е случил
десет дни преди жената да
потърси медицинска помощ
в тутраканската „Спешна
помощ”.
“ТГ”

Да помогнем за довършване на
православния храм в с. Белица!
Новата църква в с.
Белица вече е издигната, но се нуждае от
средства за довършителни работи.
Инициативният
комитет, който през
годините на съграждането, активно
съдействаше в дейностите, се обръща
към всички, които
могат да помогнат
да се включат в благородната кауза.
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

С

ъвместна проверка
на язовир “Антимово” край Тутракан са
извършили инспектори на
Изпълнителната агенция
по рибарство и аквакултури от Русе и Силистра.
Язовирът е предпочитан
от местното население
поради удобните брегове
и липсата на висока растителност.

От язовира са извадени
11 бракониерски мрежи с
обща дължина 720 метра.
Те са конфискувани и са
съставени констативни
протоколи срещу неизвестни извършители. Уловената в мрежите общо 30
килограма риба е върната
в язовира, уточниха от
Агенцията.
“ТГ”

„Лингвистично кенгуру”

В

ече са ясни резултатите от областния кръг на
международното състезание "Лингвистично
кенгуру" проведено на
13 март в гр. Силистра. В него участваха
227 ученици от цялата
област, от които 30
от СОУ "Христо Ботев",
гр.Тутракан. Възпитаниците на тутраканското
училище се представиха
много добре, като демонстрираха не само
добро владеене на английски език, но и познанията си в областта
на историческото, културното и литературно
наследство.
Габриел Стелиянов от
VIа клас в групата V-VI
клас и Марин Стойков
от VIIа клас в група-

та VII-VIII клас заеха
първите места. Техен
преподавател е Веселина Стефанова. Още
един неин възпитаник
се представи добре Мерлин Маринова от VIIа
клас е четвърта в групата си. Третото място
в същата група зае Теодора Филипова от VIIб
клас, неин преподавател
е Иванка Павлова.
Мирослава Василева
от IIIа клас пък е с трето място в групата IIIIV клас, с преподавател
Искра Върбанова.
Награждаването се
състоя вчера в ОУ "Отец
Паисий", гр. Силистра.
На 10 април ще стане ясно кои от тях ще
вземат участие в Националния кръг на състезанието.
“ТГ”

общините

11-17.03.2011 г.

Ред в автомобилните превози е целта на законовите промени
Калина ГРЪНЧАРОВА
ови изменения в Закона за автомобилните
превози влязоха в
сила. Те са публикувани на
страниците на „Държавен
вестник”, бр.17 от 25
февруари т.г. Измененията
са съществени и според
законодателя ще подобрят
реда в този бранш. Така
превозите по автобусни
линии ще се възлагат след
проведена процедура по
Закона за концесиите или
Закона за обществените
поръчки. Възлагането на
концесиите за автобусните линии се синхронизира с
регламенти на Европейския
съюз. Досега конкурсите
за възлагани по наредба на
министъра на транспорта.
С поправката се цели да
се прекрати практиката
да се провеждат конкурси
при дискриминационни критерии. Когато маршрутът
на линия от областните
транспортни схеми съвпада с маршрута на линия от републиканската
транспортна схема две
или повече спирки, между
часовете на тръгване от
тези спирки трябва да има
интервал.
В разговор с Евгени

Н

Аврамов, началник на областния отдел „Контролна
дейност – ДАИ” в Силистра става ясно, че в
промените в Закона са
насочени към борбата със
сивата икономика и целят
дисциплиниране и респектиране на транспортния
сектор. Като пример може
да се посочи забраната
за превоз за собствена
сметка между два пункта
с моторни превозни средства или състав от пътни
превозни средства с допустима максимална маса
над 12 тона, освен, ако
лицето, за чиято сметка
се извършва превозът, притежава лиценз за извършване на обществен превоз
на товари. От направен
анализ е установена честата практика да се прави
превоз уж за собствена
сметка, а всъщност да се
превозват стоки и товари срещу нерегламентирано заплащане. Т.е. ако
собственик си направи
превоз на негова стока
от Силистра до София примерно, на връщане взема
товар, който не е негов,
а срещу заплащане, върху
което не плаща данък. Ако
някой наистина има свои

НАП предупреждава клиентите
си за нов опит за измама

С

лужители на НАП са засекли нов опит за измама.
От името на приходната агенция до някои фирми
и граждани са изпратени уведомления за промяна в
банковите сметки на администрацията, подпечатани с
фалшив печат. В писмата се описват „новите” банкови
сметки на НАП, като клиентите се призовават да започнат да превеждат дължимите данъци и осигурителни
вноски по тях.
Ръководството на НАП вече е сезирало за измамата
Прокуратурата, МВР и ръководството на банката, в
която е открита невярната сметка. НАП изпраща и
съобщения за измамата до всички електронни адреси на
клиенти, налични в информационната й система.
От НАП заявяват, че не са извършвани промени на
банковите сметки на агенцията и призовават своите
клиенти да внасят дължимите суми по досегашните
сметки, публикувани в интернет страницата на агенцията – www.nap.bg.
Коректна информация за банковите сметки на всички
териториални структури на НАП, клиентите на администрацията могат да получат от колцентъра на НАП
на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор,
както и на място в офисите на агенцията.

Самоосигуряващите се трябва да
подадат осигурителна декларация
до 2 май
30 април е законовият срок, в който самоосигуряващите се лица
трябва да подадат в Националната агенция за приходите годишната си
декларация образец № 6. Тъй като тази година 30 април е неработен
ден (събота), срокът е следващият първи работен ден 02 май 2011 г.
В декларацията трябва да бъдат описани авансово направените осигурителни вноски за 2010 г., както и действително дължимите за миналата
година осигуровки на лицата, които сами се осигуряват. Същият е срокът и за подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се
лица за дължимата окончателна осигурителна вноска за минали години,
в случаите, когато са получени и декларирани доходи за 2010 г., но
отнасящи се за извършена трудова дейност през съответната минала
година. Декларира се разликата между новоформираната окончателна
осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година (декларират
се вноски, отнасящи се за периоди след 31.12.2004 г.)
При попълването на Декларация № 6 се вписва месец „13", ЕГН на
самоосигуряващото се лице и годината, за която са направени вноски - 2010 г. Вече подадената, но сгрешена декларация може да бъде
коригирана в срока за подаване – 02 май. Според Кодекса за социално
осигуряване на самоосигуряване подлежат лицата, които упражняват
свободна професия, занаятчийска дейност, едноличните търговци,
собствениците и съдружниците в търговски дружества, членовете на
неперсонифицирани дружества и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за предходната година
е 420 лв., а максималният е 2000 лв. Изключение правят земеделските
производители, за които минималният осигурителен доход е 240 лв.

Евгени АВРАМОВ

собствени товари, то той
трябва да се регистрира
в ИА „Автомобилна администрация", което не е
нито сложно, нито скъпо
като процес. Срокът за
лицензиране е 2 месеца от
датата на обнародването
в „Държавен вестник”, което означава, че изтича до
края на м. април, а три дни
след обнародването, т.е
от 1 март, влиза в сила и
изискването - товародателят или лицето, което
извършва товаренето, са
длъжни да не допускат
масата на натовареното

пътно превозно средство
да надвишава допустимата максимална маса, отразена в свидетелството
му за регистрация.
От 1 март тече срокът
и за лицата, извършващи превози за собствена
сметка, които са длъжни
да уведомят писмено Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”,
че извършват превози за
собствена сметка на пътници или товари еднократно, не по-късно от деня на
започването на дейността
по извършването на пре-

До всички член-кооператори на ЗК „Прогрес”
с. Варненци, община Тутракан

ПОКАНА
УС на ЗК „Прогрес”, с. Варненци, общ. Тутракан,
кани своите член-кооператори на редовно годишно заседание на Общото събрание, което ще се
проведе на 2 април 2011 г. от 9:30 часа в салона на
Кметството в с. Варненци при следния

Дневен ред:
1. Утвърждаване решение на УС за членство в
кооперацията.
2. Отчет на УС за дейността и управлението му
през 2010 г. и приемане структурната насока за
производство през 2011 г.
3. Финансов отчет на кооперацията за 2010 г. и
предложение за разпределение на печалбата за 2010 г.
4. Одиторски доклад на оторизирания експерт по
финансовия отчет.
5. Заключение на КС по отчета на УС и Финансовия
отчет и Отчет на КС за работата му през 2010 г.
6. Допълнения в Правилника за вътрешната организация на кооперацията.
7. Решения на Общото събрание по:
- точка първа от Дневния ред;
- докладите на УС, финансовия отчет и отчета
на КС;
- избор на оторизиран експерт за финансовия отчет за 2011 г.;
- преотстъпване правото на строеж за изграждане
фотоволтаична инсталация, разположена на обект
„Зърноплощадка” в Стопанския двор и сключване на
договор с „ПВ-Русе” ЕООД;
- размера на рентата за 2010 и 2011 г.;
- определяне на цената на съвместната обработка
на земята за Л.П. за 2011 г.;
- опрощаване парични задължения съгласно чл.21(4),
т.12 от Устава на кооперацията;
- ремонтна дейност и преоборудване охранителната база в стопанския двор;
- придобиване собственост на фурната;
- за закупуване на сградата на бившия цех „Славянка”.
8. Прекратяване мандата на председателя поради
изтичане на мандата и снемането му от отговорност.
9. Избор на Председател на кооперацията.
10. Избор на пълномощник на ОС на Областен съюз
на земеделските кооперации - гр. Силистра, в който
Кооперацията членува.
11. Упълномощаване УС, новоизбрания председател
и гл. счетоводител да сключват договори с кредитни
и лизингови институции, за движимо имущество, да
представляват кооперацията пред българските банки
и банка „Ойкокредит”- Холандия, пред ДФ „Земеделие”,
РА и структурите на МЗХ, касаещи дейността на
кооперацията.
УС на ЗК „Прогрес”, с. Варненци

возите. Пак от тогава е
и санкцията - спиране от
движение за срок 6 месеца
и определяне мястото за
домуване на моторно превозно средство, с което се
извършва обществен превоз на пътници или товари,
без за него да има издадено
заверено копие от лиценз
на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари,
или не е включено в списък
към удостоверение за регистрация за извършване
на таксиметров превоз
на пътници. При повторно
нарушение срокът е 12
месеца.
Специализираните, случайните и превозите за
собствена сметка на деца
и/или ученици се извършват от водачи, които
притежават най-малко
две години професионален
опит като водачи на автобус и са на възраст не
по-малка от 25 години
От 4 декември 2011 г.
ще се изисква Лиценз се
изисква за обществен превоз на товари с моторни
превозни средства или
състав от пътни превозни средства с максимално
допустима маса над 3,5
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тона и се въвеждане ново
изискване за издаване на
лиценз за обществен превоз на товари - установяване на територията на
Република България.
От 1 януари с.г. специализираните, случайните
и превозите за собствена сметка на деца и/или
ученици ще се извършват
с автобуси, за които има
издадено удостоверение
за преминат допълнителен
преглед за проверка на
оборудването им. Удостоверението ще се издава от
контролно-техническите
пунктове, които притежават разрешение за извършване на прегледи за
проверка на техническата
изправност на автобуси.
Кметовете на общини определят маршрута
на движение на пътните
превозни средства и на
съставите от пътни превозни средства, с които
се извършват превози с
атракционна цел на територията на съответните
общини, като съобразяват маршрутите им на
движение с утвърдената
транспортна схема и с изискванията за безопасност
за движение по пътищата.

Риск от пожари

З

атоплянето на времето и настъпващото засушаване
увеличават риска от пожари в суха растителност, пасища и градини, предупреждават от ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра. Потенциални
причинители могат да се окажат пастири, пчелари, ловци,
туристи, собственици на вилни и земеделски имоти – всички,
които по някакъв повод палят огън на открито. Най-често пожарите в сухи треви възникват от небрежност или умишлено
запалване на сухата растителност.
Затова специалистите съветват: не пристъпвайте към палене на слогове, поляни и крайпътни ивици, без да сте взели
мерки запалването да не прерасне в пожар. Не палете огън
на открито във ветровито време. Имайте предвид, че то способства за бързо разпространение на пожара и това е особено
опасно, ако е в близост до горски масив.
“ТГ”

IN MEMORIAM

Мехмет ПАТРЪКЛЪ
(1940 г. - 2011 г.)

На 14 март т.г. на 70-годишна възраст почина Мехмет Патраклъ. Ще го запомним с активната обществена дейност и принципността, която проявяваше
навсякъде.
Мехмет Патръклъ бе дълги години началник на
„Енергоснабдяване”-Тутракан, общински съветник,
зам.-кмет на Община Тутракан (1999-2003 г.).
Един от основателите на организацията на Движението за права и свободи в Тутракан.
Светла му памет!
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общество

18-24.03.2011 г.

Около 60 хиляди лева не достигат
да се довърши църквата в Белица
от стр. 1
докато Господ е с нас и ние
с него, казва дарителят
Димо Денчев. Убеден съм,
че без вяра, без надежда
и без любов ние не можем

от името на хората помогна доста за довършването
на храма. Също така трябва да благодарим на бившия
кмет Петър Петров, който
се зае с църквата още от
самото начало, с дарителите на проекта и на всички, които са дали своя дан,
от сърце им благодаря.
Да сме живи и здрави,
на Свети Дух, празника
на селото - 13 юни, ще се
постараем да я завършим.
Ако разбира се, има и други
хора, които искат да се
включат и да помогнат, на

Димо ДЕНЧЕВ

да съществуваме. Затова
аз апелирам винаги към
хората и към тези, които
са дарители, които ни помагат, да направим нещо
добро, да остане нещо хубаво. Ние ще си отидем, но
той, храмът, ще остане.
За изографисването на
храма не сме определили
точно групата, но очакваме да се завърне Теодосий,
защото той също реши
да помогне - тук е живял,
тук е отраснал, тук са
неговите родители и той
също иска да даде своя дан
за тази църква. Аз много
благодаря на земеделската
кооперация "Изгрев", която
Анастасия ЯКОВА от
Тутракан подготвя книга,
която някои читатели ще
приемат като автобиографичен разказ, но авторката
счита, че това са страници
за живота на едно поколение.
Вестник „Тутракански
глас” представя част от
новата творба.
От бр.8/9
ърви клас започнах
в ОУ „Стефан Караджа”. То бе попрестижно от ОУ „Любен
Каравелов”. Не мога да
забравя учителката, която
ме научи на четмо и писмо
– Елена Браткова. Бе млада
и много красива, спокойна
и интелигентна. Тя още е
жива и все така чаровна.
В пети клас трябваше
да ме преместят в училище „Любен Каравелов”,
по силата на тогавашното райониране. Въпреки,
че елитните деца бяха в
у-ще „Ст. Караджа”, тук
имаше уникални учители.
Най-атрактивният и запомнящ беше учителят
по история Георги Цачев.
Няма човек в града, който
да не си спомня за него.
Предметът „История” бе
неговият живот. Уроците
му се запомняха още в
час. Още в междучасието
идваше в класната стая
(тогава учениците не се
местеха от стая на стая,
а учителят) и рисуваше с
различен цвят тебешири
битките и събитията.
Разказваше много емоционално и разпалено. Но ако
някой не го слушаше, биеше

П

Костадин МАНЕВ

ране към строителството
на храма и каквото е било
необходимо са давали, каза
председателят на ЗК „Изгрев-92” Петра Пенчева.
Освен със средства сме
се включвали с доброволен
труд, с машини на кооперацията. С желание участваха всички в изграждането
на храма. Мога да кажа, че
благодарение и на цялото

Петра ПЕНЧЕВА

драго сърце, ще бъде по-добре за нас, защото по-леко
и по-бързо ще осъществим
нашата идея.”
„Ръководството на кооперацията, в лицето на
Управителния съвет, са се
отнасяли винаги с разби-

Спас ДРАГАНОВ

население, на хората от селото, този храм се вдигна.
Самият Теодосий Спасов, който е израснал в
Белица и поддържа връзка с
родното си село, не остава
безучастен към богоугодното начинание.
„При един разговор с
него, понеже той и с кмета, и с Димо поддържа
връзка, му викам - "А бе,

ти много си зает, бе човек, как ще помогнеш? Той
вика: "Аз съм дал обещание
за изографисването, ще
докарам хора, ще видят
обекта, те са професори,
вика, със своите студенти
ще дойдат и ще направят
това, което трябва". Това
съм го чул от него и това
го казвам. Викам, радвам
се, че си поел това обеща-

ние да подпомогнеш и ти, с
каквото можеш.” – разказа
бащата на Теодосий - Спас
Драганов.
Беличани се надяват,
че ще се намерят добри
българи, с чиято помощ
храмът да бъде завършен
до празника на селото - 13
юни, когато ще се чества
и Свети Дух, избраното
име на църквата.

В УЧИЛИЩЕ

го жестоко и то предимно
момчета. Поваляше ги на
пода и ги риташе. Интересното е, че никой не се
сърдеше, родителите не
се оплакваха и всеки го
запомни с добро.
В града се занимаваше
с военно обучение и организираше възстановки
на битки и походи на четите преминали Дунава
край Тутракан. Много се
вживяваше и „битките”
ставаха автентични с
пушки и гърмежи. Дрехите
бяха четнически, а пушките - истински с халосни
патрони. Тържеството
ставаше край с. Дунавец
на паметника на Панайот
Хитов. Това бе стихията
на Георги Цачев.
Не мога да забравя и
дружинната ръководителка
Тодорка Филипова, която
тогава беше младо момиче
и организираше интересни
занимания.
В шести клас бях отряден председател на класа.
Бях много свенлива, но умеех да организирам класа за
някои излети и издаването
на стенвестници наречени
„Стършел”.
В града съществуваше
Пионерски дом, в който се
развиваха кръжоци в различни направления. Ръководителите бяха учители на
хонорар. Обичах да рисувам
и участвах в художествен
кръжок. Предаваше ни една
дизайнерка - Надя Димова.
На мен ми беше страшно
интересно, защото рисува-

хме най-вече върху платове
с неизтриваеми бои.
В пети клас майка ми,
която е природно интелигентна жена, четеше
много книги и дружеше с
интелигентни хора ме записа да уча пиано. Ходехме
на уроци с Вержиния Караиванова, моя дългогодишна
съученичка и близка приятелка, която за съжаление
вече не е жива.
Аз не бях много музикална, но пък много старателна и обичах музиката. Учителката, една червенокоса
жена – Мария Партениева,
беше дошла от София, но
не зная по какви причини. Уроците се вземаха
в къщата на Златанови,
тогава одържавена. Често
пъти долепях ухо и слушах
изпълнението на Бирсен
Ахмедова, която свиреше
божествено. Тя беше просто родена за това, много
често даваше концерти в
града.
След известно време,
майка ми искаше да прекъсна уроците, поради
финансови причини. Тогава жената започна да ми
предава безплатни уроци.
Дори се явявах на годишен
концерт.
След като М. Партениева замина, аз прекъснах
уроците, но те ми помогнаха по-късно. Първо обикнах
пианото завинаги, а по-късно купих на дъщеря си пиано, която свиреше много
добре на него. Знанията
по музика ми помогнаха в

1957 г., у-ще "Любен Каравелов",
спомен от 4-ти клас

изучаването на солфеж и
акордеон в двата института, които завърших.
Пети клас започнах в
у-ще „Л. Каравелов”, но
следващата година го закриха и затова се върнах в
у-ще „Стефан Караджа”. То
се намираше на мястото
на Стария пазар, по-късно
разрушено, тъй като теренът бе неустойчив.
Атмосферата беше спокойна, програмата не бе
натоварена. Занимални
нямаше и учехме сами в
къщи. Аз бях между найдобрите ученици. Класна
ръководителка ни бе Лиляна Ценкова. Запомняща учителка, ласкава и грижовна.
В седми клас изпратихме
в Дом за юноши наш съученик - Михаил Симичиян.

Майка му почина, а баща му
не беше в града - нямаше
кой да се грижи за него
и затова го изпратиха в
Дом за сираци - Русе. След
завършването на Механотехникум замина за САЩ
да живее при свой чичо.
Там завърши строително
инженерство и маркетинг
в престижния Калифорнийски университет. Сега
строи къщи в Лос Анжелис.
Подържа връзки със свои
приятели и съученици и
удивително добре говори
български език.
Помня, че ходихме на
бригади за засаждане на
дръвчета, а игрите в махалата продължаваха. Интересното и непознато за
новото поколение са някои
подробности. Например,

че пишехме с помощта на
мастилници и перодръжки.
Течното мастило се наливаше в мастилници, които
много често се изливаха
върху тетрадките и учебниците. Понякога изтичаха
от чантите, които бяха
изработвани от свинска
кожа. Перодръжките завършваха с метални пера,
които бързо се закривяваха
и се чупеха. Имахме часове
по краснопис, в които ни
караха да пишем тънко и
дебело. По-късно се появиха
автоматичните писалки,
но пак пълнени с мастило.
Много вълнуващ момент
в ученическия живот бе
приемането в пионерската
организация. Това ставаше
в 3-ти клас.
Следва
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Необходимото зло, наречено общество
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а обществото и неговата
нееднозначна роля в човешкия живот са изписани
хиляди страници в най-различни
епохи от най-различни автори,
опитващи се да отговорят на
въпроси като: “Запазва ли обществото баланса между правила
и права в еволюционното си
развитие или оковава човека със
своите норми? Може ли индивидът да се развива без налаганите
му принципи? Има ли бъдеще
човечеството, ако обединенията
се разпаднат - въобще социума
потребност ли е, или единствено
потисник на човешката уникалност?” Тези въпроси измъчват
поколения наред и до днес нямат
точни отговори (а и едва ли някога
ще се намерят такива). Но каквито
и мнения да бъдат изказвани,
каквито и предположения да се
появяват на бял свят, истината
се крие в междинната позиция.
Защото няма как да се говори за
обществото без да се спомене, че
човекът е “обществено същество”
и не може да живее абсолютно
изолиран,но същевременно е
задължително да се имат впредвид и ограниченията, носени на
личността от социума.
Търсейки собствен правдив
отговор на тези тъй заплетени и
сложни въпроси, достигнах до
извода, че без съмнение положителната роля на обществото
в живота на хората е огромна.
Но въпреки това понякога носи
характеристиките на робство и,

по-точно то е зидът на нашето
пленничество в историята. В този
ред на мисли, определението,
отговарящо на същността му, е
“необходимо зло”.
Причините, поради които обществото е необходимо за личността, могат да се открият още
в природата на човека и в зората
на човечеството. Като биологичен
вид човекът произхожда от семейството на приматите и генетично
в него е заложено чувството да
живее в общности. Постепенно
това усещане за принадлежност
става неразделна част от мисленето. Без съмнение този живот е
по-сигурен.От прастари времена
хората живеят на групи, племена
и съюзи и може би точно тези
техни обединения са ги довели
до развитие и са им помогнали
да оцелеят първо в борбата с
природата, после да надвият първичните си животински черти и
накрая да достигнат до това, което
са днес – разумни, мислещи и изобретателни същества. Връзката
личност-колектив винаги носи
своя принос както за едната, така
и за другата страна. А съгласието
и разбирателството са задължителен фактор, водещ до резултат,
оправдаващ очакванията. Сред
българските пословици най-популярна относно този проблем
е ”Сговорна дружина планина
повдига.” И действително, сам по
себе си индивидът е като дребна
немощна мравка, нищожно звено
в световното колело на историята.
Колективът, точно обратното, е
велика сила и всеки, който влиза
в състава му, трябва да се научи
да се съобразява с другите, дори
да прави компромиси, да отстъпва
от собствените си искания и идеи
в името на общото благо. Никой
не трябва да живее само за себе
си, за собственото си Аз, а да се
вслушва в чуждия глас, на обществото. Защото в живота няма
лесни неща, а за да се преодоляват
трудностите е необходима и подкрепата на другите. Ако мисленето
на личността не е само за себе
си, а и за социалното като цяло,
то тогава би могло да се създаде

едно ценностно и високо морално
общество. Освен това механизмите, измислени от обществото, като
например правото, грижите за
образование, култура, изкуство и
т.н. несъмнено оказват своето благотворно влияние върху личността
- те са двигателят на просперитета
й. “Необходимото зло” е задължителна и необходима структура, а
социализацията на човека е нещо
естествено. Нещо повече, през
ХХI век правото отделя изключително внимание върху защитата
на интересите на личността, като
в определени моменти то пренебрегва обществените интереси.
Без значение от ползата или целта,
която обединява хората, това
им помага да общуват и правят
живота си по-смислен и приятен.
Друг е въпросът дали даден вид
общество е най-добрият образец
на такова и дали е в хармония с
природните и моралните закони.
И ето, стигаме до въпроса за негативното влияние на обществото
върху личността. През целия си
живот човек води поведението си
според моралните норми, които
изповядва дадено общество. Незачитане на нравите може да доведе
до по-нататъшна последица - до
това да бъдеш обявен, по общо
мнение, за „ненормален”. Неслучайно една известна латинска
сентенция гласи: ”Гласът на един
е глас на никого, гласът народен
е глас Божий” - общественото
мнение е бич за този, който се
различава от конформистите и
се бори за своите права. То се
формира под въздействието на
лидерите на мнение, на социалните групи, в които индивидът е
включен, на медиите или просто
на мнозинството. То не е рационална употреба на разума, а е
подчинено на определени социални йерархии. Самите ресурси,
чрез които то се изразява, са
неравномерно разпределени. Това
е неизбежно. Всяко общество е
така построено, че хората вътре
в него са разделени на различни
слоеве и имат различни позиции
в него. Балансът е разклатен, а
стремежът на обществото към

хармония – забравен .Така винаги
следват разногласия, а изходът
от ситуацията е несигурен, найчесто се оправдава българската
поговорка: ”Орташкият вол лесно
го изядат вълците.” Естествено,
човек се замисля и си казва, че
обществото е истинско зло. То е
там, нещо, което не може да бъде
отречено и нещо, с което трябва
да се съобразява. Обществото е
външно за него. То го заобикаля,
обгръщайки живота му отвсякъде.
То контролира човека не само
отвън, но и че е вътре в него и
човек представлява своего рода
марионетка на конци, с илюзорна
свобода и мнение: „Обществото
не само определя какво правим,
действията ни, но и какво сме,
същността и съзнанието ни.” С
други думи, социумът предопределя и предрешава почти всичко,
което прави човекът - от езика до
етикета, от религиозните вярвания
до мисленето като цяло, определя
идентичността ни, самосъзнанието ни. Дори самочувствието.
Обществото предхожда личността
и ще я надживее.То е било там
преди да се роди и ще си бъде
там след като умре. Нейният
живот е просто епизод в неговия
величествен ход през времето.
Затова и сентенцията “Мъртвите
са по-силни от живите.” има изключително дълбок смисъл - това,
което е определено във време
“оно” трудно се променя и малко
хора успяват да внесат новости
в едно консервативно общество.
Освен това, често лицемерието се
оказва неразделна част от облика
на социума, където всеки си слага
някаква маска и прикрива истинската си същност, за да оцелее при
безпощадния принцип на джунглата. Разбира се, искрените и отличаващи се хора стават обект на
присмех, на негативни обобщения,
на словесни атаки. Общественото
мнение има огромно влияние върху човека- и в миналото,и сега,и
за в бъдеще... То е едно силно и
влиятелно оръжие и е от огромно
значение в чии ръце ще попадне.
Каква роля играе човекът в този
театър всъщност? Ако всичко

Стремежът - обединение и разединение на обществото
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ма моменти, в които
светът ни се струва
странен, а ние – абсурдни. Защо сме тук? Какво
е това място – една жива планета всред необятна мъртва
Вселена? Какво е това тяло –
милиарди клетки и молекули
се движат насочено без моя
ум? Какъв е този ум – безучастен свидетел на болки и
радости? Много рядко хората
се замислят върху това какъв
е смисълът на живота? Има
ли изобщо някакъв смисъл?
Едни биха отговорили, че
няма, защото всичко идва, за
да си отиде. Същото става и
с човешкия живот. А други,
напротив, биха казали, че
много по-важно е самото
съществуване. Това, което
си оставил след себе си,
това, което си научил, това,
с което си се преборил. Защото целият ни живот е една
непрестанна борба. Борба за

надмощие, власт, свобода,
идеали и убеждения или
просто борба за живот.
Какво е животът за нас?
Въпрос, на който всеки би отвърнал по различен начин. А
ето как стоят нещата. Идваш
на този свят съвсем празен
и пуст, без никакви мисли и
чувства. Изведнъж около теб
изникват хора, тълпи от хора,
но ти все още се чувстваш
сам. Човек е друг спрямо
всички други. Той е еднакъв
със себе си и различен от
другите. Всички го разпознават всред другите. Те ни
изглеждат странни. Трудно ги
разбираме. Пренебрегваме
ги. Отбягваме ги. Понякога
преодоляваме другостта и
водим разговори с тях. Разбираме, че те са интересни.
Наранява ни изолацията им.
Те стават наши приятели.
Но множеството се налага
и ние ги изолираме отново.
Хората действат различно
според това как виждат реалността. Намират в едни и
същи външни обекти на природата и културата различни
значения и правят от едни
и същи ситуации и факти
различни неща. Но това не
им пречи да бъдат общество,
да живеят обединени, макар
и от различни идеи. Само в
обществото хората могат да
оцелеят и да се развиват. В
него те се учат да възприемат
и разбират света. В него те

се реализират като личности. Обществото е мястото,
където хората се изправят
пред проблема за свободата.
В обществото хората творят
култура. В обществото те
следват своите цели, упражняват своите права, борят
се срещу тиранията или я
поддържат. Животът ни учи,
че другите са си на място,
както и ние. И ние, и те имат
една и съща форма на живи
човешки същества. И ние, и
другите си имаме идентичност. Разпознаваме се взаимно и се признаваме. Всички
имаме своите стремежи в
живота. Действаме целесъобразно. Крайна цел на всеки
акт е да запази живота и да
го разшири. Ние също искаме
да живеем и около този основен смисъл да организираме
живота си. И странното е, че
те ни обединяват и разединяват едновременно. Как
става това? Много просто
всъщност. Да вземем за пример стремежа към свобода
и свободна воля. Свободата
е висш идеал в интимния
микрокосмос на много хора.
Всяка, уважаваща себе си
личност се стреми към нея,
иска я. Тя е свръхстойност,
която подрежда йерархично
живота на човека. Той трябва
да се освободи от вътрешните си окови, да излезе от
рамките на битовото ежедневие. Свободата се осмисля

като въпрос на достойнство,
лично човешко право и единствено условие за нормален
живот. Хиляди пъти историята ни е правила свидетели
на това, как общества са се
обединявали, за да постигнат своята свобода, не само
политическа, но и душевна.
Личността изпитва нужда
да е свободна. Всеки човек
трябва да се чувства напълно свободен и господар на
мислите си и в същото време
да уважава мислите на своите съседи. Само свободното
съзнание може да извиси
човека. Но наред с това свое
извисяване той не бива да се
самозабравя. Светът около
него заедно с хората все още
съществуват. И издигащият
се, не бива да им обръща
гръб, да ги отминава, да се
изолира от обществото. Не
трябва да допуска неговото
разделение. Ами свободната
воля – дали тя е ценност или
пречка за нормалното пребиваване на една общност?
Още в библейски времена,
след като сътворил човека,
Бог дал на творението си
свободна воля. Дал му е
право да избира между това,
да поеме по верния или по
грешния път. Твърде често,
вървейки по житейския си
път, човек среща различни
типажи, хора и проблеми и
при повечето от тези срещи
на него му се налага да вземе
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Уважаема Вяра,
разговорът ми с теб ще е тържествен, но и много специален.
Тържествен, защото останах убеден във възможностите ти и така
да се каже ще пиша като момче с весели подскоци, но и специален,
защото ти осъзнаваш потребността да си нова, различна, можеща –
харесвам именно това у теб – да се чувстваш можеща. И тъкмо тук
е разковничето на посланието ми към теб – на този етап започваш
да натрупваш солидна информация и знание.
Приех те като романтична, но ти предпочиташ романтичният
жест да е израз повече на вдъхновението, за да не изпаднеш в
самозаблуда; логична си и използваш логиката като мотор, който
трябва да задвижва мисълта ти, но същинското гориво за него е в
емоционалността; ти обичаш простора – на словото, на мисълта, на
любопитството.
Аз запазвам тържествения си дух, защото виждам в твое лице един
човек, който се опитва да направи нещо. Проявява усилие, старание,
има сила в мисленето си, гради стил, води борба с противоречията.
Из рецензията на доц. Радослав Радев от ВТУ "Св. Св. Кирил и
Методий" за есето на Вяра Рачева, което оценено с шестица по време
на литературна конференция в гр. Силистра й дава привилегията
вече да е студентка във Великотърновския университет.
наистина е решено и установено,
къде оставаме ние? Зад кулисите
или сме просто част от декора?
А опълчването срещу обществото съвсем не е лесно. Този
риск крие твърде много опасности. Отличаващ се от другите по
своето светоусещане, по значимите за духовния му свят истини
и идеали, човекът трябва да търси
и собствения си път, по който да
ги постигне. Дори пътят да е осеян
с тръни. Дори изходът да не клони
към добро.Но далече не всички са
склонни да следват и отстояват
своя абсолют, защото това значи
да поемеш риска да изтъкнеш
различието си и да имаш силата
да понесеш това, че нещата, които
вършиш, ще изглеждат налудничави за другите. Който не копнее
за абсолютното, казва Сезан,
остава в състояние на безметежна
посредственост. А всъщност абсолютна истина няма. Всеки човек
възприема онези възгледи и позиции, които в най-голяма степен
хармонират със светоусещането
му. Всеки от нас има своя истина,
която предопределя различието
между него и останалите. Сенека
твърди, че “Нищо не ни причинява
по-големи беди, отколкото когато
се съобразяваме с мнението на
хората и когато приемаме за найправилно онези възгледи, които
срещат най-голямо съчувствие
и намират най-много последователи...” Може би действително

такова поведение бива съпътствано от множество беди, но пък
онзи, който следва собственото си
убеждение и търси значимите за
същността му истини, без значение дали те се отличават от мнението на другите или са сходни с
него, рискува да бъде неразбиран.
Мнозинството на посредствените,
на придържащите се към възгледите, принадлежащи на “силните”
на деня, никога не прощава такава
свобода и я наказва жестоко. И
така-онзи, който поеме риска да
бъде различен и да постигне своя
хармония със света, всъщност
рискува да остане сам, безсилен
пред социалното зло.
Исторически погледнато, всеки
опит за проектиране на индивида
в определени предварително
зададени рамки предизвиква
бунт срещу необходимото зло,
наречено общество,но може би
точно в това се крие тайната на
живота, зародил се и оцелял милиони години на Синята планета.
Защото именно дръзките личности, осмелили се да се опълчат и
да отстояват позициите си, често
се оказват най-прогресивните
носители на напредъка, или, както казва американският писател
Ралф Уолдо Емерсън: „Великият
човек е този, който и насред тълпата запазва своята независимост
и самота.”
Вяра РАЧЕВА, 11 клас
СОУ "Йордан Йовков"

Уважаема Симона,
написала си един прекрасен текст – задъхан, напрегнат, в динамични обрати на въпроси и отговори с едно Сократовско търсене на
истината дори и там, където няма истина. Глобалните въпроси за това
що е живот при теб получават прости и естествени отговори, защото
не се стремиш да покажеш колко си умна, а защо не си безучастна.
Сполуката в стила ти се основана на интересното натрупване на
прости изречения – бързи и отривисти, сякаш като ковач оформяш
думите, нагорещени до червено. Така се прави красив текст, но понеже е много напрегнат, мислите в него са като кълбо. Опасното е,
че накрая можем да видим кълбото, а не мислите! Струва ми се, че
това е твоята нагласа, а вероятно и цел.Ако е така – постигнала си я.
Из рецензията на доц. Радослав Радев от ВТУ "Св. Св. Кирил и
Методий" за есето на Симона Гичкова, с което тя се представи на
Литературна конференция и вече да е студентка във Великотърновския университет.
някакво решение. Всяко едно
самостоятелно взето решение го кара да се чувства понезависим, по-удовлетворен
от себе си, по-недостижим. И
това малко по малко го отделя от общността към, която
принадлежи. Несъзнателно
той вече не е същият както
със собствената си личност,
така и с останалите. Човек
трябва да осъзнава във всеки
един момент каква отговорност поема, взимайки някакво решение. Ако използва
свободната си воля за добро,
той може да изгради високи
и ценностни неща като семейство, приятелство, дом.
Понякога без да се замисляш
много, просто докато се разхождаш, можеш да помогнеш
на възрастен човек или гладно дете, понякога дори само
една усмивка или протегната
ръка може да вдъхне вяра и
желание за живот някому. И
това ще ги сближи, ще ги обе-

дини в името на добра кауза.
Това все пак е само един
обикновен пример. А стремежите са толкова много, така
необятни и сложни. Всички
се борим за тях. Целим да
запазим достойнството и
себеуважението си, да научим нещо ново и полезно,
да станем силните на деня,
да се променим или просто
да живеем нормално. И това
нормално е еднакво за едни
и различно за други. То ги
събира и разделя. Можем да
се стремим към едни и същи
неща, но начинът, по който
ги достигаме да е различен.
Как ще изберем да живеем?
Е, едно е ясно, преследвайки
стремежите си, които ще ни
сплотят като общество или
ще ни разпръснат като самотни личности, надяващи се,
търсещи, променящи света,
в който живеят.
Симона ГИЧКОВА, 11 клас
СОУ "Йордан Йовков"
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Краси Костадинов спечели Cupa Romanatiului
Калина ГРЪНЧАРОВА
спешен старт за 2011 година
направи световният шампион по
канадска борба Красимир Костадинов.
В проведеното на 12 март т.г
Международното състезание по атрактивния силов спорт в румънския
град Каракал, той не остави шанс на
нито един състезател на дясна ръка
в тежката категория.
Освен златния медал, Краси Костадинов спечели и Cupa Romanatiului в
абсолютната категория.
Тутраканският състезател се готви
за участие в републиканското първенство на 9-10 април, което ще се
домакинства от гр. Горна Оряховица.
Междувременно има намерение да мери
сили и в още един международен турнир в Словакия.
Припомняме, че Красимир костадинов
е абсолютен четирикратен републикански шампион

У

Хокей на трева в зала

Бронзови медали за "Левски” (Главиница)
Надежда Петрова - най-добър защитник на финалния турнир
Калина ГРЪНЧАРОВА
т 11 до 13 март т. г в КК
"Албена" се проведе
финалният турнир на
12-то Държавно първенство
по хокей на трева в зала
за момичета и момчета до
14-годишна възраст, информира мениджърът на СКХТ
„Левски” /Главиница/ Неждан
Реджеп.
Единадесет отбори от цялата страна са взели участие в него - "Академик +"
/София/, "Злагоград" /гр.
Златоград/, "Крам Комплекс"
/София/, "Свети Климент" /
Варна/, "Смирненски 2010"
/Крушари/, "Бяла" /гр. Бяла,
обл. Русе/, "Дрита" /София/,
"Левски" /Главиница/, "Локомотив" /Червен бряг/, „Стик
- ГТ" /Генерал Тошево/ и
"Тонмар" /Търговище/.
След изтеглен жребий, отборите са били разпределени
в три групи, като отборът на
"Левски" /Главиница/ попада
в група "А" заедно с отборите
на "Академик +" /София/ и
"Локомотив" /Червен бряг/.
След изиграните мачове в
групата, главинишкият отбор
се класира на второ място,
което го отведе в група "Д" в
борбата за 1-6 място на турнира, уточни още Н. Реджеп.
Резултатите от изиграните
четири срещи са: "Свети
Климент"/Варна/ - "Левски" /
Главиница/ - 0:3; "Крам Комплекс" /София/ - "Левски"

О

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866 / 60621
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Факс: 0866 / 60636
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
- 2:2; "Левски" - "Бяла" /гр.
Бяла/ - 2:1; "Левски" - "Златоград" /гр. Златоград/ - 2:2.
Съгласно регламентираните системи за провеждане
на Държавни първенства по
хокей на трева, в зависимост
от възрастовата група и броя
на участващите отбори, от
Наредбата за първенствата и
турнирите по хокей на трева
в системата на Българската федерация по хокей на
трева за сезон 2011 г. и на
база получените резултати
от проведените срещи, отборът на "Левски" /Главиница/
се класира на трето място,
а неговите състезатели се
окичиха с бронзови медали.

Освен отборния успех, състезателката на „Левски” /
Главиница/ Надежда Петрова
е обявена за "Най-добър защитник" на финалния турнир
(сн.долу). Тя и Йоанна Георгиева са и национални състезателки - направление жени.
Финалният турнир по хокей
на трева в зала е поредният
успех на главинишките хокеисти. Школата на треньорката Мария Димитрова още
веднъж показа възможности
и заявка за нови постижения
в следващите състезания.
Съгласно утвърдения от

БФХТ Държавен спортен
календар за сезон 2011 г.,
на 17 април ще се проведе
турнир, зона "Добруджа" на
ХI-то Държавно първенство
по хокей на трева на открито,
домакинстван отново от КК
”Албена”.
Председателят на спортния клуб по хокей на трева
„Левски” (Главиница) Расим
Рафет, който също бе с отбора на турнира, участва и в
Общото събрание на Българската федерация по хокей на
трева, проведено в курортния
комплекс.

Продавам
двустаен тухлен апартамент
на 4-я етаж в бл. „Терма”.
Тел. за връзка:
0886 340 278

"Кетаринг БГ" и
в. "Тутракански глас" организират

Конкурс за кулинарни
рецепти
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

Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ОБЩЕСТВЕНИ
ВЪЗПИТАТЕЛИ
Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса,
- Копие на: лична карта, диплома за завършено образование и на документи за допълнителна квалификация
/ако има такива/; автобиография
Кандидатите трябва да имат необходимата
квалификация - юрист, социолог, психолог, педагог
и други с педагогическа подготовка, опит и умения
за работа с деца.
Дейността на обществените възпитатели е регламентирана с разпоредбите на чл. 40-46 от Закона
за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните. В основата на тази
дейност е индивидуално-възпитателната работа с
малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви; с непълнолетни, извършили престъпления и освободени от наказателна отговорност
по чл. 61 от Наказателния кодекс; с малолетни и
непълнолетни, поставени в неблагоприятни условия на
живот, развитие и възпитание; със защита правата
на децата в криминогенен риск.
Предвид спецификата на дейността на обществените възпитатели с предимство ще имат кандидатите, които живеят постоянно в град Тутракан.
Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване на 31.03.2011 г. от 14.00 часа в Заседателната
зала на Общината.
Краен срок за подаване на документите 30.03.2011
г. в стая №9 в сградата на Община Тутракан при
Тодорка Минчева.
Повече информация на тел: 0893411092 и 0879835814.
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ЗК „Изгрев-92”, с. Белица
съобщава, че на 9 април 2011 г. /събота/ от
9:00 часа в салона на читалище „Христо Ботев”,
с. Белица ще се проведе

Годишно отчетно събрание на
кооперацията при следния
Дневен ред:
1. Отчет на УС за производствено-финансовата
дейност на ЗК „Изгрев-92”, Белица през стопанската
2009-2010 г.
Докладва: Председателят на ЗК
2. Приемане на годишния финансов отчет и одиторския доклад за 2010 г.
Докладва: Гл. счетоводител на ЗК
3. Отчет на КС за дейността през отчетния период.
Докладва: Председателят на КС
4. Приемане Правилник за вътрешния трудов ред в
кооперацията.
Докладва: Председателят на ЗК
5. Приемане на Правилник за организацията и заплащането на труда в ЗК.
Докладва: Председателят на ЗК
6. Приемане на производствената програма на ЗК
през 2011 г.
Докладва: Председателят на ЗК
7. Други организационни въпроси.
При липса на кворум, събранието ще се проведе
един час по-късно.
От членовете на Управителния съвет

Ново пролетно зареждане
в Магазин за обувки на "Текето"!
За справки: 0889 363 955

Двудневна екскурзия
на 9 и 10 април 2011 г.

ТУЛЧА - ЧЕРНА - БРАИЛА
1-ви ДЕН – Отпътуване 7:00 часа по маршрут Тутракан -Силистра–Черна. Посещение на румънския манастир
посветен на Св. Андрей Първозваний.
Пристигане в Черна - посещение на родната къща на румънския поет-класик Панайот Черна – българин по произход.
Отпътуване за Тулча. Панорамна пешеходна разходка
в Тулча - българската махала, църквата “Св. Георги”
построена от българските занаятчии. Настаняване в
хотел, нощувка.
2-ри ДЕН – Разходка по крайбрежието и центъра.
13:00 - Отпътуване за Браила – Преминаване на р. Дунав
с малък ферибот, пешеходна разходка в центъра и запознаване с местата свързани с българската история.
Отпътуване за Тутракан - 16,00 часа .
Цена: 75 лв. без нощувка
125 лв. с нощувка /заявява се при записване/
Цената включва: транспорт, пътни такси, медицинска
застраховка, екскурзоводско обслужване, „Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време на екскурзията.
Цената не включва: вход за родната къща на Панайот
Черна – 2 леи; Разходка с корабче в румънската делта –
oт 15 до 20 EUR /заявява се при записване по желание/;
Музей-аквариум – вход - 15 леи за възрастни, деца - 5 леи
Бележка: Цената „без нощувка” е за туристи, които
имат роднини и биха предпочели да нощуват при тях.

Необходими документи:
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия родител – нотариално заверено пълномощно от липсващия родител
- деца под възрастта за издаване на лична карта – валиден
задграничен паспорт
Записвания: Анастасия Якова тел. 65890,
0895425453, 0887553884
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Доставка на храна до дома

Ф

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
21.03 - Понеделник
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0.90 лв.
Кюфтета дом.сос - 300 гр. - 2.50 лв.
Макарони на фурна - 150 гр. 1,00 лв.
Общо: 4.40 лв.
ВЕЧЕРЯ
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.

22.03. - Вторник
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Грах яхния - 300 гр. -1.50 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 3.30 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пилешки сърца по селски - 300
гр. - 2.80 лв.

23.03. - Сряда
ОБЯД
Супа домати - 350 гр. - 0.90 лв.
Пиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.

Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Свинско със зеле - 300 гр. - 2.90 лв.

24.03. - 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
Кюфтета по цариградски - 300
гр. - 2.50 лв.

25.03. - Петък
ОБЯД
Супа зелен боб - 350 гр. - 1.00 лв.
Зелеви сърми - 300 гр. - 2.40 лв.
Нишесте - 250 гр. - 0.60 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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Персиян Пламенов, на 6 месеца,
от гр. Тутракан:
"Дядо Тошо, сега ти взех шапката,
а когато порасна - занаята!"

ВРЕМЕТО
През следващите дни до края на тази и в
началото на следващата седмица температурите постепенно ще се понижават, по-чувствително дневните. Облачността ще е по-често
значителна и, с прекъсвания, на много места ще
превалява дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се
завърта към североизточен. Към вторник-сряда
постепенно, отначало в Северна България, след
това и на юг, валежите ще спрат, впоследствие
и облачността ще се разкъсва. Температурите
ще бъдат близки до обичайните, преобладаващите ще са: минимални - между минус 2 и 3,
максимални - между 7 и 12 градуса.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА

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.


Д-р Петкова
специалист "Детски болести"

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.

“Милб ол” ЕОО Д, гр. Тутр ак ан
пред
ла
га зе
лен
чу
ко
ви се
ме
на,
зелен грах “Болеро” и слад
ка ца
ре
ви
ца
на MAY SEED - Тур
ция
За справки: в офиса на ул. “Трансмариска” 3,
бл. “Бор”, ет.1 /срещу пощата/ или на
тел: 60303 и GSM: 0887 380 192, Нури Мутиш

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

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:

20 март – Билгиджан АХМЕД, гл.спец. „Бюджет”,
Община Главиница
21 март – Румяна КАПИНЧЕВА, зам.-кмет на Община
Тутракан
21 март – Елена ЖЕЛЕВА, учител, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан
21 март – Керанка ВЕЛИКОВА, архивар, Община Тутракан
22 март – Ангел ДРУМЕВ, Кмет на с. Старо село,
община Тутракан
22 март – Калин АПРИЛОВ, Кмет на с. Стефан Караджа, община Главиница
22 март – Диляна ТЪРПАНОВА, учител, СОУ „Йордан

TUTRAKAN.NET

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

Йовков”, гр. Тутракан
22 март – Гинка СТЕФАНОВА, хигиенист, СОУ „Йордан
Йовков”, гр. Тутракан
23 март – Васил КАЛЧЕВ, охрана, Община Тутракан
23 март – Ружди САЛИМ, Кмет на с. Суходол, община
Главиница
23 март – Иванка ИВАНОВА, хигиенист, СОУ „Йордан
Йовков”, гр. Тутракан
24 март – Албена БАЛКАНДЖИЕВА, соц. работник,
„Социално подпомагане”, гр. Тутракан
24 март – Неждан РЕДЖЕП, техн. сътрудник, Общински съвет - Главиница

СМЯХ
По време на семеен скандал:
- Значи така, а? Можеш да пиеш цял живот
едно и също уиски, а не можеш два дни да
ядеш едно и също ядене.
* * *
Двама приятели си говорят за семейния
живот:
- С моята жена сме женени вече шестнайсет години. В началото я прегръщах и
целувах толкова силно, че се притеснявах
да не я задуша.
- А сега?
- Сега, нещата на там са тръгнали.
* * *
Две приятелки разговарят:
- А бе муци, коя зодия е мъжът ти? - пита
едната
- Беше Везни преди да му изневеря, сега е
Козирог.
* * *
Приятелка споделя на друга:
- Мъжът ми каза веднъж, че ако му изневеря

щял да се самоубие. От тогава насетне нищо
не му споделям и вече над десет пъти съм му
спасила живота.
* * *
Въпрос към Радио Ереван:
- Какво да направим, че да не се потим на
работа?
- Какво е това "работа" ние не знаем, но ако
е това, което си мислим - не се завивайте с
одеало
* * *
- Имам проблем. Моята жена е разбрала,
че й изневерявам.
- Нищо де, твоята жена е силна жена.
- Точно това ме плаши.
* * *
Бабата се обръща към внучката си Линда:
- Винаги когато пожелаеш хубава книжка,
обръщай се към мене!
Линда се замисля малко и отговаря:
- Бабо, измислих.Много искам да ми подариш твоята спестовна книжка!

СУДОКУ

Честит рожден ден
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