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Рибарската група
е сертифицирана
Калина ГРЪНЧАРОВА
естната инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан-Сливо поле” получи
сертификат за официално
признаване по време на
проведения в столицата
на 22 и 23 март Европейски
форум на Местните инициативни рибарски групи,
информира зам.-кметът
Иван Недев. Освен него

М

в събитието участва и
гл.експерт „Програми и
проекти” в Община Тутракан Евелина Иванова.
До 10 дни трябва да бъде
подписан договорът, който
ще даде карт бланш на разработването на проекти
от МИРГ съобразени със
Стратегията за развитие, за да бъдат усвоени
по най-успешния начин 3,5
млн.евро от Оперативната

програма..
Форумът е първи от подобен мащаб, организиран
в областта на сектор „Рибарство” и в него участваха над 130 представители
от различни страни-членки
на Европейския съюз. Сред
официалните гости на
откриването бяха Стефанос Самарас, началник
отдел „Структурни мерки”
в Главна дирекция "Морски

"Повече българчета
за България`2011"

въпроси и рибарство" към
Европейската комисия и
Пол Сато, изпълнителен
директор на ФАР-НЕТ „Европейска мрежа на рибарските групи”.
„Бъдещето на рибарството и аквакултурите
у нас е тясно свързано с
изграждането на Местните инициативни рибарски
групи, защото чрез тях
на стр. 2

Цена 0.50 лв.

Занимания по
спортна борба
В

ход е реализацията
на проект в направление „Начално обучение по свободна борба”
по Програма „Спорт за
деца в свободното време” на Министерството
на физическото възпитание и спорта (МФВС). Той
е спечелен от Спортния
клуб по борба „Истър” в
Тутракан и се изпълнява
в партньорство с Община Тутракан, Общинския
център за извъучилищни
дейности (ОЦИД), СОУ
Христо Ботев” и СОУ
„Йордан Йовков”.
В него участват 45
деца, като заниманията

по свободна борба са
напълно безплатни. Обучението се провежда в
залата по борба в ОЦИД
и в Спортната школа.
Целта е да се разшири достъпът на децата
до качествени услуги в
областта на спорта, а
също селекция и откриване на млади таланти.
Проектът, който е на
стойност 4 хиляди лева
е финансиран от МФВС.
Той се осъществява в
два етапа – първият е в
действие от 1 февруари и
ще продължи до 16 юни, а
вторият – от 19 септември до 14 октомври.

- Медицински център "Св. Иван Рилски”, гр. Тутракан
е сред участниците-дарители на едно ин витро
с медикаментите

М

илена, Кирил и Тодор от сутрешното
шоу на радио Витоша „Тройка на Разсъмване”
започнаха кампанията „Повече българчета за България`2011”. Тази година тя е
в подкрепа на донорството
и отговорното родителство и се осъществява с
любезното съдействие на
редица клиники за ин витро

процедури. Кампанията
продължава до 7 април!
По темите поставени
в нея, тази година отново в ефир се провеждат
интервюта с водещи репродуктивни специалисти
– лекари, ембриолози, андролози. Коментират се
подробности за това какво
реално представлява една
донорска процедура, какви

са нейните човешки, медицински и законови параметри. Какви са причините,
поради които е добре жените и мъжете в нашата
страна да са по-активни,
как могат да помогнат на
тези, които се нуждаят от
чужд генетичен материал
и копнеят за дете. Как
това да се случи възможно
на стр. 2

Ала-Бала

„Тарикатлъкът” да живееш в апартамент
или нещастието „общ водомер”
Е
Калина ГРЪНЧАРОВА
дна безрезултатна
среща с ВиК-началници ме наведе на
горното обобщение. До нея
се стигна след като през
м. февруари живеещите в
повечето жилищни блокове в Тутракан пропищяха
от огромните сметки за
вода формирани от т.нар
„общ водомер” и зазвъняха
в редакцията на в. „Тутракански глас”. За да се
убедя в истинността на
сигналите направих нещо

съвсем простичко - платих
си сметката за вода за
първия месец от годината.
И… 10 кубика консумирана вода в апартамента
плюс още 8,360 кубика от

„общия” водомер на блока.
Междувременно в друг
блок - „Русалка”, собствениците бяха пуснали вече
писмена жалба до „ВиК”,
направили съвместни проверки на водомерите в
апартаментите и установили, че са надплатили
повече от 100 кубика вода
отразена от „общия водомер”. Надплатили! Сега те
ще сезират МРРБ и Комисията по водно регулиране.
Пак тогава, Сдружението
за защита правата на

потребителите поиска
среща с „ВиК” по повдигнатите проблеми със съдействие на общинската
администрация, а хората
от бл. „Русалка” пък получиха един нищонезначещ
чиновнически отговор от
„ВиК” - Силистра. Това е
предисторията на безрезултатната среща. Защо
е безрезултатна ли? Защото след повече от час
общи приказки от рода на:
виновни за многото кубина стр. 3

Ръководството на
ОНЧ ”Н.Й.Вапцаров - 1873”, гр. Тутракан,
по случай Международния ден на
театъра - 27 март поздравява
всички самодейци и ръководители,
посветили се на театралния живот
в града.
Пожелаваме на ентусиастите, които днес творят на това поприще,
дълголетие, за да радват почитателите на обичаното от тутраканци
изкуство!
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
РАБОТНА СРЕЩА В НОВА ЧЕРНА
Днес от 10 часа в НЧ „Васил Йорданов”, с. Нова Черна
ще започне работна среща на тема "Как работим по програмата "Глоб@лни библиотеки България" организирана от
читалищната библиотека в селото. В нея ще вземат участие
специалисти от библиотеки работещи по програмата и тези
класирани в етап`2010 от общините Силистра, Тутракан и
Сливо поле.
ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА
На 26 март в интервала от 20.30 ч. до 21.30 ч. в сградата
на общинската администрация ще бъде изгасено осветление, в знак на подкрепа на инициативата „Часът на Земята”,
съобщи зам.-кметът Румяна Капинчева.
ДСБ ИЗБРА НОВ РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР

Неделчо ЖЕЙНОВ е новият регионален координатор
на Демократи за силна България за Силистренска област.
Той бе избран на проведеното на 21 март регионално събрание на ДСБ с гласовете на делегатите от общинските
организации на партията в областта.
37-годишният Жейнов е председател и на общинската
организация на ДСБ-Силистра.
Помощник директор по учебна дейност в Езикова гимназия "Пейо Яворов" в областния център.
В работата на регионалното събрание взе участие членът
на Националното ръководство на ДСБ Радан Кънев и Димо
Петров от централата на тъмносините.
МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВЕ В ДЖАМИЯТА
Молебен за здраве, благоденствие и успешно справяне
с бедственото положение в Япония, както и с кризата в
Либия бе проведен снощи в тутраканската джамия от
имам Юсеин.
50 ГОДИНИ ОТ ПЪРВИЯ КОСМИЧЕСКИ ПОЛЕТ
Изградена е Областна комисия за отбелязване на
50-годишнината от първия космически полет осъществен
от съветския космонавт Юрий Гагарин през 1961 г. Той
се председателства от Светлана Великова, а Тутракан
е представен в нея от директора на Историческия музей
Петър Бойчев. В Програмата на честванията са предвидени
конкурси за рисунка, изложби, проследяване на българския
печат и отразяването на първия полет и посещението на
Юрий Гагарин в България и др. На 28 април ще се проведе
Третия областен фестивал на руската песен.
КРИМИНАЛЕ
От късо съединение пламнала стопанска постройка в
село Белица на 19 март около 07.40 часа. На сигнала за
произшествието се отзовали огнеборци от противопожарната служба в Тутракан. Те загасили пожара и предотвратили
разрастването на огъня. Изгорели около 10 кв. м покрив на
стопанското помещение.
Пожар в сухи треви са погасили огнеборците от Тутракан
през почивните дни и в село Нова Черна. Запалването е
тръгнало от небрежна работа с открит огън. Няма преки
материални загуби. Павилион е горял в Тутракан, подпален
от късо съединение. Произшествието е станало на 21 март
около 09.00 часа. 6 кв.м от покрива на павилиона изгорели,
преди местните огнеборци да потушат пожара.

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

25-31.03.2011 г.

Време за данъци
Калина ГРЪНЧАРОВА
т 1 март стартира кампанията за плащане на
местните данъци и такси.
Заради забавени програми и съответната обработка има известно
закъснение при изпращане на
уведомителните писма до данъкоплатците, но вече всичко е
влязло в нормалното си русло,
информира Алекси Барбучанов,
нач.-отдел „Приходи от местни
данъци и такси”.
С изменение на Закона за местните данъци и такси през миналата година има промени в сроковете на плащане. Досега можеше
да се плаща на четири вноски
през годината, от 2011 г. обаче
плащанията се осъществяват само
на две вноски. Това се отнася за
данък „Сгради”, такса „Битови
отпадъци” и данък „Моторни
превозни средства”. Сроковете са
до 30 юни и до 30 октомври, а ако
се плати цялата сума до 30 април
се ползва отстъпка от 5%.
При патентния данък няма
промяна – може да се плаща на
тримесечие – до 31 януари, 30
април, 31 юли и 31 октомври.
Сроковете за плащане на новия

О

туристически данък въведен също
тази година са до 15-то число на
месеца следващ отчетния.
При нас промени в данъците
за 2011-та няма, с изключение на
такса „Битови отпадъци”, която е
повишена, уточни Алекси Барбучанов. Средното повишение при
нея е 25%, не е малко, усещаме го
по реакцията на гражданите. Но,
такова е решението на Общинския
съвет и ние го изпълняваме.
Той изясни и още един момент
– „Миналата година имаше една
голяма кампания и фирмите
бяха задължени да си декларират
имотите с Данъчни декларации
по чл.14 или образно казано с
такива декларации каквито и
гражданите ползват. Целта беше
на фирмите да се определи и данъчната оценка на притежаваните
от тях имоти. Получи се известна
колизия с увеличение данъка за
фирмите. Според закона, данъкът
се определя върху по-голямата
стойност – между данъчната
оценка и отчетната стойност. При
нас специално оставихме такса
„Смет” да се изчислява по отчетна
стойност, както е било досега. Но
промилът и при тях се покачи и

оттам идват по-големите суми.”
Публичен изпълнител вече има
назначен в общинската администрация, това е Светлана Гвоздейкова, която ще се занимава с
длъжниците на местни данъци и
такси. За навлизане в същността
на работа ще са необходими
1-2 месеца, поясни Барбучанов,
време, в което тя ще се запознае
със законите, по които работи
системата.
20% от данъкоплатците закъсняват да платят задълженията си,
стана ясно от разговора с Барбучанов. С тях точно ще се занимава
и публичният изпълнител. Освен
това данъкоплатци със стари
задължения не се обслужват от

отдел „Местни данъци и такси”.
Що се отнася до популярния
данък „Колиба”, Алекси Барбучанов изясни, че той е въведен
във времето, когато е имало необлагаем минимум на работните
заплати. Според него, това е било
една излишна преференция. В
Тутраканска община такива имоти
са около 600 партиди и от тях се
очаква приход от около 1000 лв.
„Има граждани, които притежават
20 такива имоти. Каква е логиката
да освобождаваме този човек от
данъчно задължение? Той не е беден, след като има толкова имоти.
Мисля, че с въвеждането на този
данък се възстанови една справедливост”, категоричен е той.

"Лингвистично кенгуру”
- Отлично представяне на учениците от СОУ "Йордан Йовков” в областния кръг на популярното състезание

З

а втора поредна година възпитаниците
на СОУ «Йордан Йовков» се представят отлично и завоюват призови
места в Международното
състезание «Лингвистично кенгуру», чийто областен кръг се проведе на 13
март в гр. Силистра.
По английски език десетокласничкатаТеодора
Ройбова е с първа награ-

да в своята възрастова
група. Втори места в
своите групи заеха Йоана
Йорданова от 8-ми клас и
Луиза Ганева от 10 клас,
а трети – шестокласничката Габриела Минчева
и Радостина Стефанова
от 10 клас..
По руски език първи места в съответните възрастовите групи завоюваха
третокласникът Сезен

"Повече българчета за..."
от стр. 1
най-леко и щадящо за организма. И най-важното – как да
дадем от себе си, за да имаме право да се наричаме хора
и поискаме помощ, когато е нужна и на нас.
Във връзка с отговорното родителство Милена, Кирил
и Тодор предлагат в ефир поредица от теми свързани с
личния пример. Те коментират колко е важна здравата
емоционална среда за изграждането и израстването на
една личност, на дете. И още - кои са въпросите, на които
трябва да си отговорим, когато сме на път да станем
родители. Дали сме достатъчно грамотни, за да създадем, износим и родим здраво детенце. Кои са основните и
най-важни условия, за да е стабилно, щастливо и обичано
и като порасне.
В периода на кампанията отново в ход е и „Човечността има лице” с трите каузи - лечение на двойка
с репродуктивен проблем, Дом за сираци и Детското
нефрологично отделение на Университетската болница.
И тази година водещи репродуктивни центрове в страната се включват с дарителски жестове (за миналата
година бяха дарени 13 ин витро процедури и една икси,
като 5 от тях бяха с донорски материал до бременност).
Д-р Любомир Бойчев и Медицински център „Св.
Иван Рилски” са сред деветте клиники—участници
в кампанията, като даряват едно ин витро с медикаментите.
Днес, 25-ти март (Благовещение), в „Тройка на Разсъмване” в присъствието на нотариус, представители
на клиниките и член на фондация „Искам бебе”, партньор в кампанията „Повече българчета за България” ще
бъдат изтеглени печелившите. Ще бъдат обявени само
номерата, под които са записани. Според изискване на
дарителите, печелившите трябва да установят контакт
с клиниката и да започнат лечение в рамките на 1 месец след като за изтеглени в ефир. Ако не го направят
печели следващият резервен номер.
Двойките, които спечелят ин витро процедури, ще получат и подарък с много сладки лакомства от бисквити
„Закуска“ на „Победа“. Сладки подаръци с лакомства ще
получат и 30 активни участници в „Тройка на разсъмване”
по време на кампанията - от 14 март до 7 април. Всеки
ден Милена, Кирил и Тодор ще избират двама участника
в дискусията на деня, които са се обадили на „Тройка на
разсъмване” или са писали във форума на радио „Витоша“.

Фучиджи, Деян Чобанов от
7 клас и Анелия Петрова
от 10 клас.
С втора награда се поздравиха Яна Куцарова от
3 клас, Дилек Ахмед от 6
клас, Селена Дамянова от
7 клас и Николета Костадинова от 10 клас.
На трето място в групите се класираха Симеон
Петков от 3 клас, АннаМария Цакова от 6 клас,

Едиз Нешели от 7 клас
и Владимир Драганов от
9 клас.
Успехите на учениците
са резултат от високия
професионализъм и педагогическо майсторство на
учителите Донка Михайлова, Александра Николова,
Диана Цвяткова, Никола
Крачанов, Светла Димитрова, Иванка Ганева.
“ТГ”

Рибарската група е
сертифицирана
от стр. 1
може да се осигури устойчиво развитие на рибарските области и съответно
подобряване качеството
на живота в тях, заяви
по време на откриването
на форума зам.-министър
Цветан Димитров. Убеден
съм, че с реализирането на
стратегиите на Местните инициативни рибарски
групи и усвояването на
евросредствата може да
се промени облика на рибарския бранш”, допълни
още зам.-министърът.
По време на форума изпълнителният директор
на ИАРА Явор Недев връчи
сертификатите на първите три официално признати Местни инициативни
рибарски групи в България.
Това са МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, МИРГ Батак-Доспат-Девин и МИРГ
Главиница-Тутракан-Сливо
поле. Явор Недев заяви, че
с признаването на първите
местните инициативни
рибарски групи у нас, браншът отбелязва напредък
и наваксва закъснението.
Той подчерта, че от първоначално планираните по
програмата за създаване
4 Местни инициативни
рибарски групи в страната
ще се създадат 6.
Целта на преминалия Ев-

ропейски форум бе да представи на потенциалните и
официално признати Местни инициативни рибарски
групи информация за изпълнение на местни стратегии за развитие и реализация на успешни проекти
в рибарските области. По
време на срещата новите
МИРГ имаха възможност да
представят своите проекти, да споделят опит и
да обменят знания и добри
практики.
Форумът се организира
от ФАР-НЕТ „Европейска
мрежа на рибарските групи” и Генерална дирекция
„Морски въпроси и рибарство” на ЕК, с подкрепата
на Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури.
„Тутракански глас” припомня, че Местната инициативна рибарска група
"Главиница-Тутракан-Сливо
поле" е учредена от юридически и физически лица
от трите общини. В управителния съвет влизат
представители на трите
общински администрации,
на рибарските общности
и на бизнеса в сферата на
аквакултурите. Председател на УС на сдружението
е зам.-кметът на Община
Тутракан Иван Недев, а
координатор на проекта –
Евелина Иванова.

Качеството на образованието е най-важно

Хюсеин ХАМДИ е началник на направление „Образование” в Община Главиница. Има дългогодишен опит като педагог и в управлението
на образователната сфера. Бил е народен представител в предходния
мандат на българския парламент. С него разговаряме за състоянието
на общинската образователна мрежа – за проблемите, за успехите,
за новите идеи, за делегираните бюджети.
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Г-н Хамди, кога ще стартира
проектът по програма „Трансгранично сътрудничество”?
- Очакваме през м. май да
се подпише договорът по тази
програма по проект, който се
осъществява тук в СОУ „Васил
Левски” в Главиница и в още
четири училища – две в окръг
Калъраш, а от българска страна
още в Математическата гимназия
„Баба Тонка” в Русе и едно СОУ в
гр. Велико Търново.
Проектът е за оборудване на
кабинети по биология, в които ще
се преподава с електронни учебници. Кабинетите ще се оборудват

с компютри, със съответния програмен продукт, за да могат да се
преподават по този съвременен
начин. Сега се разработва втори
проект по ТГС – в сферата на
културния обмен – фолклорни
състави от двете страни на Дунав
ще покажат своето изкуство на
разменни начала.
- Как и за какво се усвояват
средствата за извънкласни дейности?
- През тази година в направление „Образование” е взето
решение със средства от извънкласните дейности да се сформира обединен Танцов ансамбъл за
деца от всички училища. Първата
група ще е Мажоретен състав.

Вече започнаха репетициите на 16
момичета от Главиница, Сокол и
Листец. Ще се сформира и Духов
оркестър – сключени са договори
с ръководителите за подготовката
им. Живот и здраве, за 24 май ще
направим шествие по централната
улица в града с мажоретки, с
духова музика, с портретите на
Кирил и Методий – така както го
изисква празникът. Ще превозим
учениците от петте общински
училища тук, за да се получи един
истински празник.
- Какви са проблемите на столовото хранене при вас?
- Предстои да направим среща
със здравната инспекция от новата Агенция за безопасност на
храните във връзка с новостите в
здравословното хранене. Стараем
се да осигуряваме такова меню
за децата. Във всички училища
има организирано столово хранене, с изключение на с. Стефан
Караджа, но там няма пътуващи
ученици, всички са от селото.
Бяхме започнали реализацията
на проекта на фонд „Земеделие”
„Училищен плод” – до края на
календарната 2010-та. Но поради
това, че е трудна за осъществяване в малка община като нашата, с
уведомително писмо се отказахме
от нея.
- В Главинишка община има
много пътуващи ученици. Как
се справяте с делегираните бюджети?
- Превозът на учениците е
много сложен проблем, защото
при нас над 50% от децата пътуват
сутрин за определено училище.
Това изисква нови транспортни

средства и добра организация.
Например, за училището в Главиница пътуват деца от повече от 10
населени места, учебните занятия
започват по едно и също време
и имаме необходимост от още
транспортни средства. Според
мен, когато се закриват училища
трябва да се гарантира сигурност
за децата. Ако предоставяме същите условия като в училището,
което сме закрили, това означава,
че нищо не сме постигнали. Затова в приемащите училища трябва
да бъдат създадени по-добри
условия – столово хранене, целодневна организация, по-топло
училище, отлично квалифицирани
учители. Прилагането на системата на делегираните бюджети цели
постигане на по-добро качество
на образованието. За съжаление,
през последните години няма
по-добро качество на образованието и всеки го изпитва. Това е
един процес много сложен, който
тръгва не от самото училище,
а от обществото. Мисля, че тук
директорите трябва да са много
внимателни, за да не сбъркат,
да не се мисли, че средствата от
делегираните бюджети са само
за вдигане на заплатите. Защото
крайната цел е децата да бъдат
ангажирани повече, училището
да стане по-богато и под формата на извънкласни дейности да
заинтригува децата. Подобряване
на базата в класните стаи, стимулиране на децата, ето на това
трябва да се наблегне, а не само
за заплати. Мисля, че за това
изисква време да се преодолее,
да се преосмисли.

Безплатните карти за пенсионери
станаха проблем
Н

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 29 април представители на общинската администрация,
общински съветници и
местният превозвач Пламен Николов от фирма
„Т.А.Т.” ще се срещнат,
за да направят анализ на
честотата на ползването
на градските автобуси
от пенсионери над 70-годишна възраст ползващи
безплатни карти осигурени от Общината. Това бе
решено на проведената
нарочна среща през тази
седмица поискана от превозвача. До нея се стигна
след като в началото на м.
март бе подписан договор
за безплатен превоз на
пътници-пенсионери между
Община Тутракан и фирма
„Т.А.Т.” и е уточнена месечната сума за услугата
– 840 лв.
Досега са издадени 250
карти, има заявка за още
100, очакват се и допълнително желаещи. Данните сочат, че хората над
70-годишна възраст в об-

щината са 1067. Страните
по договора взаимно са
се надявали, че не всички
от тях ползват автобус
ежедневно и не всички ще
си вземат безплатните
карти. Както и се случва.
Според Пламен Николов
през последните две седмици чувствително се е
увеличил потокът от пенсионери ползващи неговите
автобуси – данните са от
контрольорките в тях.
Среднодневно по 54,5 души,
като числата варират

между 84 и 22. Даден бе
пример за лице, което било
засечено 7 пъти в автобус
за един ден. Което не устройва фирмата. Николов
предложи три варианта на
ограничение, които не бяха
приети от присъстващите.
Мнозинството се обедини около идеята, че новата
придобивка е с временен
характер на активност
и нещата след месец ще
влязат в нормален ритъм.
Освен това, общинските
съветници Вергил Русев

и Георги Пенев, както и
зам.-кметът Румяна Капинчева припомниха на
Пламен Николов, че той
получава около 100 хил.лв.
годишно компенсации от
републиканския бюджет за
ветерани, военноинвалиди,
пенсионери, учащи и полицаи, повечето от които не
се възползват от привилегията си, но Общината
превежда всички суми.
Плавен Николов уточни
в хода на дискусията, че
сключеният договор с Общината се е оказал своего
рода свеж финансов ресурс
за фирмата му, тъй като
най-големите загуби носи
градският транспрот, който в него момент бил пред
закриване.
В крайна сметка, ако в
рамките на един месец
бъдат засечени повече
от 70 пътувания дневно
на пенсионери (които се
покриват от договорените
840 лв.) ще бъдат наложени
ограничения. Ще има ли
такива и какви ще бъдат
те – в края на април.

Зърнопроизводителите Наближава крайният срок за
подаване на годишни отчети за
протестират
Земеделски производители от
Главинишката и Тутраканската
община на Силистренска област
също се включиха в просетите,
организирани от Асоциацията на
зърнопроизводителите в Силистра
и Областният съюз на земеделските кооперации, съобщиха от двете
организации.
Земеделска техника е струпана
по главния път от Силистра за
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Русе на кръстовището за град
Главиница и село Зафирово.
Според организаторите няма да
има блокирани пътища.
Протестите, започнали на 21
март, са обявени до края на седмицата
Пунктовете, избрани от протестиращите, са по главните пътища
от Силистра за Шумен, Добрич
и Русе.
“ТГ”

третираните отпадъци
Рени ПЕТРОВА
До 31 март 2011 г., 22 общински
администрации и около 700 юридически лица, извършващи дейност на територията на областите
Русе, Разград и Силистра трябва
да представят годишните си отчети за отпадъци в РИОСВ-Русе.
Законът за управление на отпадъците вменява това задължение на

всички физически и юридически
лица, които извършват дейност,
при която се образуват, събират,
транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.
Подадената в РИОСВ–Русе
информация трябва да се отнася
за всяка площадка, независимо

Ала-Бала

„Тарикатлъкът” да живееш
в апартамент или
нещастието „общ водомер”

от стр. 1
ци от „общите водомери”
са онези с необитаемите
апартаменти, и разни бабички, които си пускали
чешмите цяла зима, за да
не замръзнат, и старите
водомери, и шашмите с
магнити – всичко това
давано за пример от опита
на силистренските „ВиК” служители, задоволителен
отговор на простичкия
въпрос „Защо в края на
миналата година и в началото на тази има толкова
много „общи” кубици?” не
получих. (При условие, че
има месеци през годината,
в които са записани едни
кръгли нули като разход.)
Дълго изречение се получи,
но го прочетете пак…
Всъщност, уважаеми читатели, живеещи в апартаменти, вие със сигурност не знаете, че досега
сте плащали само 25% от
разхода показван от общия
водомер, а от началото
на 2011 г. – 100%. Признавам - и аз не знаех, но
не го приемам за отговор
на горния въпрос, защото
след проверка на общия
водомер, съседите от входа твърдят, че следващия
месец нямало да има много
за плащане. Така тия 100%
започват да ми се виждат съмнителни. Според
Татяна Филева от „ВиК”
- Силистра, досега имало
инструкция и заповед на
предишния шеф на „ВиК”
– това май беше достопочтеният новочерненец г-н
Горбанов, към инкасаторите - да отчитат само
25% от разхода на общите
водомери или това е т.нар
„социална поносимост”,
която „ВиК” поемала. Сега
обаче е криза, каза госпожата, и новият шеф наредил да се спазва Наредба
№ 4/14.09.2004 г. Съвсем
първосигнално, мисълта,
която му идва на човек
при тази новина е – значи
при Горбанов може, а при
Боранов – не може! Върнете веднага Горбанов на
шефското място!
Може да се посмееш,
читателю, на горните ре-

дове, може и да поплачеш…
Както ти хареса или каквато сметка си платил… А
може би вече стигна до
извода, че тарикатлъкът
да живееш в апартамент
те наказва с нещастието
„общ водомер”?
„ВиК” е монополист,
също като мобилните оператори и електроразпределителните дружества.
На срещата бе споменато,
че потребителите трябва
да изпълняват общите
условия от подписания от
тях договор с „ВиК”. Какъв
договор, какви пет лева?
Колко ли тутраканци преди
N-брой години са подписали
такъв договор и имат ли
екземпляр от него? И понеже „ВиК” е монополист,
подобно на другите си
събратя, кротко отговаря
– който не е върнал подписан договор, означава, че е
съгласен с предложените
клаузи.
В отношенията потребители на вода и „ВиК”
зее пропаст. Не твърдя,
че потребителите от жилищните блокове са изрядната страна, но твърдя,
че „ВиК” също трябва да
спазва многократно цитираната Наредба №4. Да
вземем за пример чл. 32,
ал.2 „…Отчитането на
общия водомер се извършва
в присъствие на представител на потребителите.
Датата и часът на отчитане на общия водомер и
на индивидуалните водомери се обявяват с писмено
съобщение поставено на
подходящо място в сградата, в срок не по-кратък
от три работни дни преди
деня на отчитането”. Както се казва – сега в София,
после и в други градове…
Твърдя, че плащайки една
от най-скъпите цени на водата в България, ние също
искаме в Тутракан и общината да доживеем „ВиК”,
в което сме съдружници,
да инвестира най-после в
нова водопреносна мрежа
и канализации, след всяка
авария прокопаните дупки
по улиците да се запълват
веднага, че и да се асфалтират. Мечти…

че някои фирми управляват или
стопанисват повече от един обект.
След представяне на отчетите,
експертите по управление на отпадъците извършват проверка и заверка на представените фирмени
документи. Данните се изпращат
в Изпълнителната агенция по
околната среда и водите.
Годишната отчетна инфор-

мация се попълва в специални
образци, които могат да бъдат
намерени в Наредба 9 (ДВ, бр.
95/04) за реда и образците, по
които се предоставя информация
за дейностите по отпадъците.
За непредставяне на годишни
отчети Законът за управление на
отпадъците предвижда санкции в
размер от 1000 до 3000 лева.

4

общество
От БЧК

2011 година –
година на доброволеца

2011 година бе обявена за Европейска година на доброволческите дейности, за насърчаване на активна гражданска
позиция от Съвета на Европейския съюз. Това решение
беше оповестено на 24 ноември 2009 година.
Отчитайки безспорния факт, че потенциалът на доброволческата дейност все още не е напълно реализиран в
европейски мащаб, авторите на инициативата определят
като основна цел на Европейската година изграждането
на благоприятна среда за доброволческа дейност в Европейския съюз, за да се утвърди тя като неразделна част
от усилията за насърчаване на гражданското участие и на
дейностите, свързани с контакти между хората.
В своята 132 годишна история БЧК е най-голямата, с
утвърдени традиции, доброволческа организация в България, която има изградена реална мрежа от доброволци в
цялата страна, на които може да се разчита ежедневно
при необходимост и в критични ситуации. Доброволците подпомагат хиляди нуждаещи се, набират средства,
предоставят експертни съвети и услуги, участват като
ръководители в нашата дейност.
Днес от 15:00 часа в лекционната зала на читалището в Тутракан
ще започне среща с доброволци на БЧК – „Ако си дал от себе си…”.
За дългогодишната си работа за идеята на Българския червен
кръст с плакет „Достоен гражданин” ще бъдат удостоени Наталия
Попова, Мехмед Юмер, Пенка Михайлова, Георги Василев, Симеон
Георгиев, нотариус Анелия Раева, Никола Драганчев, Вержиния
Георгиева и Лилия Калчева.
С Почетни дипломи ще бъдат отличени Бисерка Симеонова, Райчо
Иванов, Михаил Слободанов, Софка и Трифон Деневи, Снежана
Хаджиева, Ани Петрова, Тодорка Минчева, Гинка Карастоянова,
Маргарита Тодорова, Георги Софрониев, Албена Николова, Жанина
Стоянова, Мария Габровска, Севим Еюб, Шенол Молла и Диана
Станкова.
За своята дейност Почетни дипломи ще получат ЗК „Христо
Ботев”, гр. Тутракан, ЗК „Дунавец”, РУ на МВР, Държавно горско
стопанство, както и младежките структури на БЧК в СОУ "Йордан
Йовков” и СОУ „Христо Ботев”.
Голям е приносът на нашите доброволци за спасяване на
човешкия живот и преодоляване на огромните и разнородни
щети върху хората и тяхното имущество по време и след
бедствия в страната през последните години.
Общинския съвет на БЧК – Тутракан разработи план
за честването на “2011 година – година на доброволеца”,
който включва: Информиране на обществеността, чрез
местните медии за предвидените мероприятия, свързани
с Европейската година на доброволческите дейности; Популяризиране на доброволчеството със съдействието на
правителствени и неправителствени структури; Организиране съвместно с Читалище “Н. Й. Вапцаров” на 25.03.2011
г. среща с доброволци под надслов “Ако си дал от себе
си….”; Обявяване съвместно с Читалище “Н. Й. Вапцаров”
конкурс за написване на разказ на теми: “Светлина от
добри дела”, “Доброволец и още нещо” и други, свързани с
доброволческата дейност; Организиране съвместно с Читалище “Н. Й. Вапцаров открита поща под надслов “Да
дариш усмивка”; Организиране съвместно с Отдел образование и Комисията за борба с противообществени прояви
на малолетните и непълнолетните в Община Тутракан
преглед по първа долекарска помощ, в който ще вземат
участие отбори от СОУ “Йордан Йовков”, СОУ “Христо
Ботев” и училището в с.Варненци; Провеждане на акция
за пролетно почистване и разпространение на листовки с
призив към населението, всеки да почисти около дома си;
Включване на младите червенокръстци в поддържането
на определени обекти в града.
Планът остава открит, като с цялата си дейност ще
популяризираме и примера на тия, които безвъзмездно подкрепят и помагат на много хора, в тежък за тях момент.
Такава е нотариус Анелия Раева, която на въпроса:
“Какво я кара да помага толкова често – на хора, организации, училища и други?”, тя отговори: „Никой не трябва
да забравя, че ако днес е добре, не се знае утре как ще е.”
Аз съм запомнила този отговор от много години, надявам се, че много хора ще го запомнят и ще помагат, кой,
с каквото може и както може.
Виолета ЛЮБЕНОВА,
ОбС на БЧК-Тутракан
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BG051РО001-5.2.07
„Грижа за семейна среда за независимост и достоен живот на
хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора –
дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3
BG 051PO001-5.5.07-0053-C-0001
Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на услугата
„Домашен помощник” в населените места на Община Тутракан

О

т 04.02.2011 година
Община Тутракан реализира проект BG BG
051PO001-5.2.07-0053-C0001
„Достоен живот в семейна среда
чрез предоставяне на услугата
„Домашен помощник” в населените места на Община Тутракан.
Проектът се осъществява с финансовата помощ на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от
Европейския социален фонд и е
на стойност 192 395,74 лева. Той
е продължение на провежданата
социална политика на Общината,
ориентирана към хората в неравностойно положение, която е в
унисон с Националната стратегия
за деинституционализация на
социални услуги. Проектът е част
приоритетите в Общинския план
за развитие на Община Тутракан
за 2006 - 2013 г. и е насочен за
разширяване обхвата на социалните услуги.
Целите, на проекта са:
- Пдобряване качеството на
живот на лица с увреждания
и самотно живеещи хора чрез
създаване на условия за ефективно упражняване на правото
им на независимост и социално
включване, включително и чрез
упражняване правото на труд и
намаляване на риск от зависимост
от инситутционален тип грижи.
- Усъвършенстване и подобряване на услугата “домашен
помощник” за хора, нуждаещи
се от постоянно обслужване в
ежедневието си.
- Разширяване на териториалният обхват на социалните услуги.
- Създаване на нови работни
места в сектора на социалните
услуги, за специалисти и хора нуждаещи се от допълнителна работа.
- Повишаване на професи-

оналните умения и мотивация
на домашните помощници чрез
надграждащи обучения.
-Намаляване на риска от зависимост от институционален тип
грижа на хора, нуждаещи се от
помощ при обслужване.
Изминаха два месеца на динамична екипна работа и напредък
в изпълнението на планираните в
проекта дейности. Като ръководител на проекта искам да маркирам
извършеното досега, измерено с
постигнатите резултати:
• проведени множество предварителни срещи и мащабна информационна кампания, включваща
радиопредавания по местното
радио, издаване на брошури,
изготвяне и разлепване на афиши с целите и финансирането на
проекта, информационни срещи
за запознаване населението в
Тутракан и селата Цар Самуил,
Нова Черна, Старо село, Белица,
Варненци, Пожарево, Шуменци
Търновци и Преславци с целите и
задачите на проекта и разясняване на условията, на които трябва
да отговарят гражданите, желаещи да се възползват от проекта.
• 80 индивидуални срещи с
възрастни самотни хора и лица
с увреждания в населени места и
набрани 80 пакета комплекти документи на кандидати за ползване
на услугата "Домашен помощник”.
• Подбор на целевата група по
проекта, включваща 60 потребители на услугата „Домашен
помощник”, въз основа на предварително изработени критерии:
неспособност за справяне с ежедневните им задачи; влошено
общо физическо и психическо
състояние и липса на социални
контакти.
• Подбор и сключени трудови
споразумения с 30 домашни

помощници, които са регистрирани като безработни в Бюрото
по труда.
• Сключени 61 тристранни договори с потребителите, с регламентирани права и задължения на
доставчика на услугата – Община
Тутракан, домашния помощник и
потребителите.
• Разработени и утвърдени са
комплект от вътрешни нормативни документи, касаещи организацията и отчитането на домашните
помощници и потребителите на
социалната услуга като: Правилник за вътрешния ред; разписани
и утвърдени длъжностни характеристики и етични стандарти в
работата на домашния помощники общи правила и мерки за осъществяване на услугата «Домашен
помощник»
• Реализиран първи модул на
тридневно въвеждащо обучение
на домашните помощници за
запознаване с критериите и стандартите на социалните услуги
в общността, както и за придобиване на практически умения
за прилагането им в практиката
преди стартирането на проекта
от 01.02.2011 г. до 03.02.2011 г.
• Предоставяне на социална
услуга „Домашен помощник” от
04.02.2011 г. - в продължение на
два месеца 30 домашни помощници предоставят пакет социални
услуги в обичайна домашна среда
на 60 възрастни самотни хора и
лица с увреждания от община
Тутракан, съобразени с методиката по Програма „Домашен
помощник”. До настоящия момент
от проекта са се възползвали 60
потребители.
Досегашната работа и постигнатите резултати, дават основание да
направим извода, че са реализирани поставените в проекта цели:

- Подобряване качеството на
живот и преодоляване на социалната изолация на 60 лица с
трайни увреждания и самотноживеещи възрастни хора, чрез
осигуряване на качествена грижа
и задоволяване на основни жизнени потребности.
- Разширена е социалната инфраструктура на Община Тутракан, чрез разкриване на социална
услуга „Домашен помощник”
- Намален е рискът от зависимост от институционален тип
грижа за тези хора.
- Създадени са 30 нови работни
места в социалната сфера.
Реализацията на проекта ще
приключи на 31януари 2012 година. Изпълнението на планираните
дейности е перманентен процес,
който включва организиране
дейността на домашните помощници и предоставяне на услугата
„Домашен помощник”. Предстои
ни втори модул на обучение на
домашните помощници през
месец август 2011 година. Всеки
месец се правят проверки от екипа
на проекта за изпълнение на задълженията. Екипът на проекта е
мотивиран и работи за успешната
му реализация.
Ръководител на проекта:
Снежана НИКОЛОВА
Този документ е създаден с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Тутракан и при никакви
обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Агенцията за
социално подпомагане.

Зафировска софра – самодейците събра

М

иналата неделя в с.
Зафирово се проведе
празненство под наслов
"Зафировска софра - самодейците събра". То е свързано с изпращането на зимата и посрещането
на пролетта и е съчетано с творческа изява и среща на самодейци
и състави от читалища, клубове и
неправителствени организации от
Силистренска и Русенска област.
Празненството беше организирано от Диана Василева, която е
председател на Сдружение "Роден
край-село Зафирово" и спонсорирано от арендатора Ангел Кънев и
партия ГЕРБ-Главиница.
„Ние самодейците отново доказахме, че родния фолклор не
е забравен, каза Диана Василева.

Диана Василева

Диана Василева и зафировските
самодейци

Защото той ни е съхранил като
общност, а сега е наш ред да
съхраняваме и популяризираме
националното богатство - народният фолклор.”
Диана Василева е родом от село
Зафирово, община Главиница и е
почитателка на добруджанските
народна музика и танци.
„Преди три години регистрирах НПО в обществена полза,

Хоро край софрата

нарекохме организацията „Роден
край – село Зафирово”, и аз
имам честта да съм Председател
на Управителния съвет, разказва
още Диана. Сформирах група за
изворен фолклор и пресъздаване
на български обичаи и традиции.
Нарекохме я „Добруджанки”.
Сформирах и ръководя и младежка танцова формация "Зафировче”. Моята цел е съхранение
и популяризиране на народните
песни, обичаите и традициите
на Добруджанския край. Стремя
се да приобщя и младото поколение към ценностите на нашия
фолклор и да засадя у тях обич
към родния край, неговите традиции и обичаи. И повярвайте
ми успявам. Всяка сряда правя
седенки с баби и деца от селото.
Там жените разказват случки от
миналото, показват на децата
как се преде, плете, как се чепка
вълна и как се пресуква. На тия
седенки попяваме песни, казваме
им народни гатанки и мъдрости
и виждам любопитството в детските очички”, заключава Диана
Василева.
“ТГ”

Разделение и единство в обществото

Фахрие ШАБАН

С

ъвременният човек
в стремежа си за
оцеляване, е готов
да пожертва своите ценности и да пренебрегне останалите хора около него.
Въпреки че в обществото
е възприето да има единство, човекът не винаги
се придържа към неговите
закони, което води до неизбежно разделение.
Основна причина за разделението в обществото
е социалната несправедливост. Човек трудно се
примирява с мисълта, че е
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.
Продължение от миналия брой
ред всички ни връзваха
червени пионерски връзки. Ритуалът се осъществяваше на два етапа. Първо за
добрите ученици, а за калпазаните
– втория път. Имаше и случаи, когато не удостояваха някои с това
”звание”. По-късно не ги приемаха
и за членове на ДКМС. Това бяха
деца на роднини „провинили” се
като заможни или със служби в
капиталистическото общество.
Децата преживяваха много тежко
отлъчването. Не ги приемаха да
учат във ВУЗ-овете, защото при
кандидатстването ни издаваха
характеристики, а момчетата
непременно служиха в трудовите
войски. Жалко, защото те бяха
възпитани и умни деца.
Майка ми много се е страхувала
да не би да се разбере, че баща й
е обявен за кулак в СССР, за да
не преживеем и ние съдбата на
отлъчените.
В града имаше две поделения
войници, в които младежите
задължително отбиваха военната
си служба в продължение на две
години. Едното беше в града, до
пристанището, а другото - в лозята, на брега на Дунав. Разбира
се, че в тях служиха младежи от

П

5

литературен клуб "ТГ"

25-31.03.2011 г.

по–нисш от другия и това
понякога го тласка към
едни мисли, които водят до
неприятен край. Всеки иска
повече, всеки се стреми
„нагоре” и всеки иска да
стане богат по лесен начин. Може ли да определим
хората като бедни и богати? Докато за едни хора
богатството е пари и имане, за други то е здраве и
семейно щастие. Редно ли
е да се разделяме на селяни
и граждани при положение,
че местожителството не
определя ценностите на
един човек? Именно такива
разделения – етнически,
религиозни, материални
и прочее – карат хората
да се отчуждят един от
друг и ги подтикват всеки да тръгне в някаква
посока – тогава започват
да се клатят основите в
обществото. Хората започват да се разделят, а
от поговорките знаем, че
вълкът изяжда тази овца,
която се е отделила от
стадото. Разделението
не може да прави силата в

едно общество. Напротив.
То става лесна плячка за
другите, които чакат удобен момент.
За да се предпазим именно от такива недоброжелатели, ние трябва да
се сплотим, за да има
единство в обществото.
Това единство се състои
в нашия поглед към случващото се в него. Ние
трябва да сме съпричастни към неговите проблеми
и трябва по някакъв начин
да действаме, когато се
наложи. Ако чакаме случайността да ни протегне
ръка, това никога няма да
се случи. Когато например
някаква благотворителна
кампания събира средства
за подпомагане на болно
дете, всички ние трябва
да съдействаме за това.
С един SMS или с някаква
малка сума можем да спасим нечий човешки живот.
Все пак той е един от нас
и всеки може да е на негово място. Това показва,
че между нас се образува
връзка, която ще бъде още

по - здрава, ако продължаваме да си подпомагаме.
А както знаем сговорна
дружина планина повдига.
Единството не се изразява само в съпричастието ни към проблемите в
обществото, а и в колективната ни работа, която
да допринесе за неговото
благо. Такъв пример мога
да дам танцовия състав
„Ритъм”, в който участвам
и аз. Ние, самодейците,
винаги работим в екип.
Въпреки различните мнения
и идеи, стигаме до общо
решение, което подпомага успеха ни. Разбира се,
до това общо решение
стигаме благодарение на
вътрешната ни борбеност
и неистовото желание да
постигнем поставените
цели. В този състав се
събрахме такива личности,
всеки със собствена воля,
за да отстоим позицията
си към тези, които казват,
че това, което правим е
загуба на време. Благодарение на вътрешната
ни нагласа, съгласувана

Уважаема Фахрие,

Н

аписала си един добре премислен и добре организиран текст. Запазваш емоционалността си,
но се стремиш и към ясно логическо изграждане
на есето, така че да не разчиташ на случайни хрумвания – проверяваш всичко на умствения си кантар
и тогава го слагаш на сергията. Макар да пишеш
за неща, за които си убедена, че са така, както ги
чувстваш и мислиш, ти не прибягваш до голословни
твърдения, а представяш писането като процес – в
текста ти нещата не са просто дадени, а се случват
чрез твоето мислене. Това е изключително ценно. С
тази цел ти въвеждаш и въпросите, които нарушават
статичността на изложението и правят интригуващо
разсъждението ти.
Из рецензията на доц. Радослав Радев от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" за есето на Фахрие Шабан, което оценено с шестица по време
на литературна конференция в гр. Силистра й дава привилегията
вече да е студентка във Великотърновския университет.
с дисциплината, която
възпитава хореографът у
нас, винаги сме в синхрон
и единство. Мисля, че по
този начин успяхме да
докажем на тези хора, че
танцът е една велика професия, начин за отхвърляне
на негативните емоции,
за развитие и вътрешно
удовлетворение, начин да
изявим таланта си и да
покажем, че сме искащи
и можещи. За това свидетелстват първенствата

ни от години насам.
Следователно на нас
ни трябват здрав разум
и познания, за да съберем
най–ценните добродетели
и да ги ползваме разумно
за благото на обществото. Тогава ще преодолеем
разделението в него и ще
продължим да се борим за
неговото усъвършенстване.
Фахрие Аптиляз Шабан
СОУ „Васил Левски”,
гр. Главиница

В УЧИЛИЩЕ

други краища. Често пъти при
приключване на задължението си
отмъкваха тутраканско момиче.
Няколко пъти в годината посещавахме заставата и им пеехме
песни.
В града се провеждаха манифестации по случай 1-ви май,
24 май и 9-ти септември. Преди
манифестациите ни караха да
тренираме маршировка и да пеем
едновременно до припадък. Учениците–отличници носеха ленти
пред гърдите. Носеха се плакати
и знамена. Братовчедката Недялка
си спомня, че я караха да манифестира по шорти в спортен блок. Тя
много се е срамувала да се покаже
в такъв вид пред целия град и отказала. Последвало намаление на
поведението. Манифестирането с
мощно „ура” бе задължително и
за хората от всички предприятия.
За отсъствия се наказваше. На
трибуната заставаха дейци от
общината, БКП-комитета, профсъюзите, ОФ и Комсомола.
Ще спомена и за задължителните униформи. За момичетата
бяха черни от брилянт манти с
бели якички, а момчетата с черни
куртки и панталони. На главите
си носехме барети, а момчетата
фуражки. Това бе неприятно и
истинската мъка! Дори и на улиците нямахме право да ходим без
униформи или барети. Криехме
ги в чантите и когато виждахме
учител, тогава ги нахлупвахме.
На вратата на училището имаше
дежурни, отбелязваха забравилите фуражки и барети, които след
това търпяха наказания. Пишеха

1965 г. - мъжкият баскетболен отбор,
на който треньор отново е Метин Махмудов

се забележки и се намаляваше
поведението на ученика. В празничните дни се разрешаваше да
се обличат бели блузи и черни
плисирани поли. Пишеха се много
двойки и въпреки есенните поправителни, много ученици повтаряха
класовете.
Различното от сегашното училище бе и задължителната утринна ведрина. Сутрин от 7,15 ч.
се провеждаше пред училището
от всички ученици. Този, който
закъсняваше получаваше отсъствие 1/3 час. Много ни тежеше, но
правилникът ни задължаваше.
Стигаше се и до намаляване на
поведение, заради отсъствия от
утринната ведрина. А часовете
започваха от 7,30 ч. Нямахме
повече от 5 часа на ден и то не
всекидневно.
Рисуването ми се отдаваше. Затова след завършването на основното образование /VII клас/ много
исках да се запиша в керамично
училище в Разград. Но майка не
ми разреши и затова продължих
в местната гимназия, която се намираше в сегашния Обреден дом.
Сградата бе все така красива и с
традиции на престижна гимназия.
В близост бе Морският клуб
и често пъти след училище се
занимавахме с гребане.
В тази възраст не минаваше и
без бели. Няколко пъти бягахме
от час по пеене и отивахме да
гребем. Пролетно време стигахме
до островите, които бяха приятно озеленени от разлистените
върби. След това получавахме
така наречено”конско”, но все
пак беше
масово и
нямаше
как да ни
накажат.
Затова не
се впечатлявахме
много и
пак го правехме. Тартор на класа бе Димо
Ганчев. Той
беше буен
и непокорен. Затова
бе изключван и една
година учи
в Разград.
Седях с

1963 г. – славният баскетболен отбор на тутраканската гимназия – Димитричка Ведерова, Валя Сулай, Румяна Камбурова, Ангелина
Гвоздейкова, Нина Шахпазова, Анка Хараламбиева, Мария Кантарджиева, Соня Керемедчиева, Петранка Шишева и Виолета Карастоянова.
Треньор е Метин Махмудов
него на един чин и понякога
играехме морски шах в часовете.
Веднъж ни изгониха от час. Аз
много се притесних, защото бях
изпълнителна и дисциплинирана, но последствия нямаше.
Атрактивна съученичка бе Снежана Йовчева. Баща й работеше
в Градския комитет на Партията.
Тя имаше удивителен ум, но беше
много буйна. Стана инженер и
живее в София и досега. Пенчо
Петров, чиято майка бе начална
учителка беше между добрите
ученици. С умиление се отнасяхме към романтичната двойка
Вержиния Караиванова и Димитър
Киров, които вече не са сред нас.
Други съученици от нашият клас
бяха Костадинка Николова, която
стана учителка по математика, Николинка, Янка, Марина, красивата
Златка, Жейно, който винаги ни
изненадваше с някои ученически
номера, Илия Кънчев, Слави Иванов – строителен техник, Величка
Тотева, Иванка Маринова /Нели/
Петранка стана инженер, Анка
Такова и Галина Енчева – също
станали учителки. Ще спомена

имената на учителите, които са
ме впечатлили. На първо място Цветанка Узунова, която ни преподаваше по математика и ни беше
класна от 9 клас до завършването.
Всички я познаваха като много
взискателна учителка. Дори и
шамари, и скубане на коси имаше
за тия, които не внимаваха в час.
Но като класна ръководителка бе
незаменима. Държеше много на
учениците си. Изнасяше ни етични
беседи, шегуваше се с нас. Защитаваше ни пред другите учители. И
до сега, когато си правим среща
на випуска, не пропускаме да я
поканим. Въпреки напредналата
възраст, винаги идва на срещите
и показва дух и чувство за хумор.
По български език ни предаваше
Цветанка Такова – красива и
атрактивна учителка, а Стефан
Минчев - по физика. Много добър
преподавател и сега още помня
как държеше на правилното изключване на контактите и щепселите. Съпругата му, миловидната
др. Минчева ни предаваше по
химия, Богомил Русев - по френски. Много ерудиран, динамичен

и интелигентен мъж. Димитър
Минчев ни преподаваше руски
език. Той работеше с голямо желание, носеше ни допълнителни
материали и помощни средства.
Костадин Бъчваров /баща/ – по
география, Тодорка Иванова – по
история, а в 10 клас ни пое младият тогава учител Енчо Йорданов.
Така, той си остана в града дългогодишен директор на Гимназията,
занимаващ се с и историята на
Тутракан. По физическо възпитание - Коста Бъчваров /син/ и
Метин Махмудов, който състави
много силен женски баскетболен
отбор. Всички баскетболистки
бяха от нашият набор, но от друга
паралелка. Подбираха се красиви
момичета и всички отличнички.
Градът се гордееше с тях, защото
години наред печелеха много
първенства и състезания - играеха
във „Б” републиканска група и с
много чужди отбори като Унгария,
Чехия и др. По-късно Метин отиде
да работи във физкултурното дружество, за съжаление не навреме
почина от рак.
Следва

6

общност

Популяризирането на Тутракан –
в ръцете на журналисти
Калина ГРЪНЧАРОВА
утракан бе част от
поредицата журналистически тематични
обиколки, организирани по
проект “Комуникационна

Т

25-31.03.2011 г.

Ученически игри

Тенисистите от СПИ-Варненци
са вицешампиони

Обредния дом журналистите бяха посрещнати от
общинското ръководство.
С помощта на мултимедийна презентация уредникът
на Етнографския музей на

Н

а 19 март 2011 г. в гр. Силистра се проведе областно първенство по тенис на маса, което бе
кръг от Ученически игри`2011.
Отборът на СПИ "Христо Ботев", с. Варненци, като
общински шампион извоюваха правото да участват в
първенството. След оспорвана борба състезателите на
Социално-педагогическия интернат спечелиха сребърни
медали и станаха Вицешампиони на област Силистра
по тенис на маса.
кампания за насърчаване
на вътрешния туризъм в
Република България” по
Оперативна програма „Регионално развитие”. 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.
На 18 март в залата на

Футбол

дунавския риболов и лодкостроене Величко Атанасов
представи възможностите
на Тутракан и неговото
културно-историческо наследство за развитие на
туризма.
Двадесетината журналисти разгледаха освен
Етнографския музей, още
Рибарската махала и Мемориалния комплекс „Военна
гробница-1916 г.” край с.
Шуменци.

Втора загуба
регистрира "Белица”
О

Силистренец е координатор №1
на Програма „Достъп до информация”

Н

ашият колега от в. „24
часа” Йордан Георгиев
бе обявен за „Координатор №1 за 2010 г.” на
Фондация „Програма достъп

на една от тях през 2010 г.,
която бе 4-та от 2002 г. насам). Георгиев участва с 4 истински силистренски истории
за отказ на информация и в

основата на проверени над
500 институции по работата
им по ЗДОИ. Бяха очертани
целите и задачите пред ПДИ
и координаторската мрежа
за 2011 г. Ръководителят на
правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи
резултати от кампаниите на
ПДИ във връзка с промените
в Закона за търговския регистър, Закона за специалните
разузнавателни средства и
Закона за електронните съобщения. Адвокатите Дарина
Палова и Фани Давидова,
също от правния екип на

ПДИ, направиха характеристика на случаите, постъпили
за правна помощ в ПДИ през
2010 г. Адвокат Кирил Терзийски предложи на аудиторията най-важното от съдебната практика по Закона за
достъп до информация през
2010 г. (работа по 98 жалби),
а Диана Банчева запозна
участниците със структурата
на новата интернет-страница
на ПДИ (241 хил. уникални посещения за миналата
година) и 2300 абонати на
месечния информационен
бюлетин.

Зов за помощ!
Изпълнителният директор на
ПДИ д-р Гергана Жулева връчи
наградата на Йордан Георгиев

до информация”, стана ясно
на годишната среща на координаторите в София, проведена през миналия уикенд.
Всяка година управата на
фондацията и нейният екип,
които навършват 15 години,
избират най-изявения от 27те си координатори по места
в областите по различни
критерии. Четирима от тях са
били номинирани за надпреварата - представители още
на Ловеч, Варна и Сливен.
Сред критериите: ниво на
организация на мероприятия
на фондацията в съответния
град; активност в медиите по
разпространяване на информация за Закона за достъп
до обществена информация,
както и в срещите на фондацията (Силистра бе домакин

книгата „Купувам-продавам
брега на река Дунав”, издание на фондацията. Активно
участва и в списването на
информационния бюлетин
на ПДИ. Програмата вече
има своя „точка” в интернет,
както и профил във Фейсбук.
„Награждаването на един от
координаторите всяка година
е още едно уважение към
тях за работата им”, заяви
Николай Нинов, основател
на координаторската мрежа и
неин ръководител в момента.
По време на срещата д-р
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ,
представи резултатите от
дейността на ПДИ през изминалата 2010 година, обобщени в т. нар „Годишен
отчет на организацията” на

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

тборът на Белица загуби с 0:1 от „Рапид”
(Шумен) в мач изигран
на 20 март. Голът във вратата
на беличани падна 10 минути
преди неговия край. Въпреки,
че доминираха през цялото
първо полувреме, проблемите на „Белица” в атака
пак не позволиха на отбора
да поведе в резултата още
преди почивката.
Така след поредна минимална загуба навън отборът
е с 22 точки и заема 10 място
във временното класиране
с голова разлика 26:29. От-

борът от Белица приема на
27 март (неделя) пред родна
публика водача в СИ „В”група
„Спартак 1918”.
„Кворум Силистра”

Продавам
Китара – нова – 60 лв.
Детска количка, лятна – 40 лв.
Детска люлка, стайна – 45 лв.
Детско конче, кърбалка – 15 лв.
Столче за хранене „Чиполино” – 50 лв.
Вечерна рокля, дълга, с ръкавици, цвят-син (бална
рокля) – 40 лв.
Официален костюм – панталон с туника – 30лв.

Звънете на тел.: 0885 478 514

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

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
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Доставка на храна до дома

ОНЧ "Н.Й. ВАПЦАРОВ-1873”,
гр. Тутракан
Ви кани

на театрално представление

„ЗЕЛЕНА ШУМКА”
една пиеса от Никола
Маринов представена от
Самодеен състав при
МБАЛ-Тутракан
Сюжетът ще ви срещне със семейство насочило се към частен бизнес в сферата на
хижарството. Жаждата за лесна печалба поставя семейството пред редица изпитания и
неочаквани срещи…
Постановка: Ценка Бойчева
Музикално оформление: Диана Гогова
Декор: Аурел Стоянов
Суфльори: Валентина Георгиева и Ганчо Андреев
УЧАСТВАТ: Симеон Данов, Антоанета Владева,
Добри Петров, Кристиян Калчев, Мария Димитрова

на 1 април 2011 г. /петък/ от 18.00 часа
в салона на Читалището
Вход: 2.00 лв.

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

Ф

ирма „Кетаринг БГ” - Ресторант „Москва” стартираха програма
за доставка на прясно приготвена храна на адрес, посочен
от клиента. Няма ограничения за потребителите на услугата
– може да се поръчва от частни лица и фирми. Храната се доставя в
кутии, 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
28.03 - Понеделник
ОБЯД
Супа леща - 350 гр. - 0.90 лв.
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.
Мляко с ориз - 150 гр. - 0,60 лв.
Общо: 3.80 лв.
ВЕЧЕРЯ
Картофени кюфтета с гарнитура - 300 гр. - 2.40 лв.

29.03. - Вторник
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Зеле с ориз на фурна - 300 гр.
-2.00 лв.
Реване - 250 гр. - 0.80 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.

30.03. - Сряда
ОБЯД
Градинарска супа - 350 гр. - 1.00 лв.
Пиле с картофи - 300 гр. - 2.50 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ

Кюфтета на скара с гарнитура - 300
гр. - 2.80 лв.

31.03. - Четвъртък
ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1.20 лв.
Боб яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Макарони със сирене - 250 гр.
- 0.80 лв.
Общо: 3.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле със зеле - 300 гр. - 2.50 лв.

1.04. - Петък
ОБЯД
Градинарска супа - 350 гр. - 0.90 лв.
Попска яхния - 300 гр. - 2.50
лв. - по рецепта на Мариян Иванов, журналист от Радио Шумен,
публикувана във в-к „Тутракански
глас”
Макарони на фурна- 250 гр. 1.00 лв.
Общо: 4.40 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле със зеленчуци - 300 гр.
- 2.50 лв.

Сканди

Място за
вашата
обява
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Йоана Росенова Йорданова от гр. Разград

ВРЕМЕТО
В петък и събота времето ще е предимно
слънчево и по-топло. В Дунавската равнина ще
продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад. Минимални температури между 2 и 7°,
максимални - между 15 и 20, в събота до 22. В
неделя ще се заоблачи, ще превали дъжд, възможно е да прегърми. Вятърът ще отслабне. Краткотрайни превалявания ще има и в понеделник.
Максималните температури ще се понижават.
Във вторник и сряда над югозападната част
от страната облачността ще е предимно значителна и ще превалява дъжд, над североизточната
ще е предимно слънчево.
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
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

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”

Честит рожден ден
и да почерпят:

25 март – Мария КИРЯКОВА, учител, СОУ „Йордан
Йовков”, гр. Тутракан
26 март – Николай КУЦАРОВ, огняр, ДГС-Тутракан
28 март – д-р Димитър СТАНКОВ, стоматолог
28 март – Нуршен ХЮСЕИН, гл.спец Дирекция „Социално подпомагане” – Главиница
30 март – Мариян ГАНЕВ, общински съветник, ОбСТутракан

TUTRAKAN.NET

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

30 март – Рейхане САЛИ, нач-отдел, Дирекция „Социално подпомагане”-Тутракан
31 март – Нериман РЕДЖЕБ, общински съветник,
ДПС, ОбС-Главиница
31 март – Петър РУСЕВ, 10б клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан
31 март – Димитрина ПАНАЙОТОВА, директор на
ЦДГ „Славянка”, гр. Тутракан

СМЯХ
В по-голямата глава може да има повече
мозък, но това не означава, че има повече
акъл.
* * *
- Какво е дисциплина?
- Това е изкуство да бъдеш винаги поглупав от началника си.
* * *
Когато ми е лошо, идва линейка. Когато
ми е добре, идва полиция.
* * *
Като деца пълзяхме по стълбите,
преструвайки се на Спайдърмен. Като
възрастни пълзим, преструвайки се на
трезви.
* * *
Демокрацията е хубаво нещо: искаш
демокрация - избираш и живееш като демократ, искаш комунизъм - избираш го и
край с изборите...
* * *
Ако виждате пред вас умна и (!) красива

жена значи:
a) Време е да се събудите
б) Време е да изтрезнеете.
в) Време е да се ожените.
* * *
Жена говори с комшийка:
- А бе, Маре, разбрах, че мъжът ми ходил
по гювендии, та викам да не е у вас?
* * *
Гарванът седял по цял ден на дървото,
без да прави нищо. Заекът го попитал:
- Мога ли и аз като теб да седна и да
не правя нищо по цял ден?
- Разбира се, защо не! - отговорил гарванът.
И така, седнал заекът на земята и започнал да си почива. Унесъл се, една лисица
изскочила от храстите и го изяла.
Бизнес поука: За да седите, без да
правите нищо, трябва да сте на висока
позиция.

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

Попълнете празните квадратчета така,
че всеки ред, всяка колонка и всеки голям
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