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Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 24

Година XLIX

24 - 30 юни 2011 г.

ДНЕС:

Играещо слънце и
росно биле на Еньовден
Р

ано тази сутрин група ентусиасти от Тутракан
спазиха многовековния ритуал - нагазиха в росните
треви край с. Варненци, посрещнаха изгрева на
слънцето и набраха билки за здраве.
В народните представи на този ден слънцето започва
бавно да умира и годината да клони към зимата. Вярва
се, че който види сутрин рано окъпалото се в жива вода
“играещо” и “трептящо” слънце, ще бъде здрав през
цялата година. Всички наблюдават сянката си. Ако тя
се очертае без глава, или наполовина, това предвещава
болест. В нощта на умиращото и възраждащото се
слънце различните треви и билки придобиват най-голяма лечебна сила, която изчезва с изгрева му. Затова на
Еньовден, рано сутрин, моми и жени, врачки, баячки и
магьосници берат билки, които използват за лек и магии
през цялата година. Вярва се, че след Еньовден билките
губят своята сила и не трябва да се берат. От набраните билки увиват венец, през който се провират всички,
за да са здрави през годината. В него се вплитат 77
и половина лечебни, магьоснически, любовни и разделни
билки, колкото са и болестите по човека. Еньовденският
венец се пази до следващата година и с неговите билки
се лекуват заболелите през годината хора и животни.

Танцът на слънцето
Слънцето трепти, играе.
Къпе се във живата вода.
Лековити приказки си бае
и отърсва утринна роса.
Баба билките прибира.
В кръг ги тя реди:
„Чуйте, слънцето умира,
Еньов ден е днес, нали?
Вижте, то се прикапичва
и започва да расте.
Всяка мома гиздава и лична
носи сребърно менче.
В него китка с вързан пръстен
пуска във „мълчаната вода”.
За ерген от бога кръстен
пее нейната мечта.
Рада РОСЕНОВА

Празник на реката

Цена 0.50 лв.
Денонощна траурна агенция

"МЕМОРИЯ"
Изпълнява цялостна
организация на траурния
ритуал.
Изработва и монтира
паметни плочи.
За контакти: 0893 93 90 93 Николай Змеев
гр.Тутракан, ул. „Трансмариска” №22

Драматичен театър „Йордан Йовков”
гр. Добрич
Представя

"Слънчевите момчета”
от Нийл Саймън
Със специалното участие на
Стефан Мавродиев и Борис Луканов
Участват още:
Татяна Христова и Валери Марков
Постановка: Николай Николов
Заповядайте!

На 28.06.2011 г. от 17.30 часа
В салона на Читалище „Н.Й.Вапцаров-1873”
гр. Тутракан

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Иван Костов и
Екатерина Михайлова от ДСБ:
Конституционна реформа
в съдебната власт

Т

ази година Празникът на реката ще бъде организиран на 29 юни (сряда) и съвпада с отбелязването
на Международния ден на р. Дунав.
Мястото на неговото провеждане не е променено –
Кейовата стена до реконструирания Дунавски парк.
Организаторите – Община Тутракан информират, че
освен традиционни инициативи посетителите ги очакват и много изненади.
За доброто ви настроение ще се погрижат хип-хоп
група от Русе и фолкпевицата Татяна.
Всички, които не могат да присъстват, ще имат възможност да наблюдават прякото излъчване на празника
на адрес: www.ruse-news.com.

Заповядайте!

Изложба на
цветя
Утре, 25 юни (събота) в бар „Алиби” до Общинския пазар ще бъде открита изложба на
живи цветя, на сувенири и картини от сухи
цветя, гоблени и др. Тя ще бъде отворена за
любителите на цветната красота до 14 часа.
Инициативата е на новосъздадения Клуб на
цветарите.

на стр. 3



Поетесата Маргарита ПЕТКОВА:
Искам да съм
щастлива,
лекомислена и
слаба
на стр. 4
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
„ЗЕЛЕНОТО ЗЛАТО НА ДУНАВА”

Зам.-кметът Иван Недев внесе през седмицата
останалите три необходими документа за подписването на договора между Управителния орган
на Програмата за трансгранично сътрудничество
в Кълъраш и бенифициента ОНЧ ”Н.Й.Вапцаров”,
гр. Тутракан и неговите партньори - Музеят в Олтеница и Областна управа-Силистра по проекта
„Зеленото злато на Дунав”. Той е на стойност
800 хил.евро, припомни още той.

РИСУВАЙ ВЪРХУ ТЕНИСКА

В съботния 24 юни, парк „Христо Ботев” ще
бъде притегателно място за всички, които са се
записали за участие в конкурса за рисунка върху
тениска, организиран от Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни по повод Международния
ден за борба с дрогата, който ще отбележим
два дни по-късно.
Стартът на рисуването ще бъде даден в 17,30
часа.

КРИМИНАЛЕ

Лек автомобил ВАЗ, оборудван с регистрационни табели, издадени за друго МПС, е установен
в Тутракан. Проверката е извършена на 17 юни
по ул. „Силистра”, а колата била управлявана от
52-годишния А.Б. Образувано е досъдебно производство.
Пожар в сметище край Главиница са загасили
огнеборците от Противопожарния участък в
града на 21 юни около 20.40 часа. Няма материални загуби.

Връчиха дипломите
на Випуск`2011

24-30.06.2011 г.

Обмяна на полезни практики
Мариета СПИРОВА
Калина ГРЪНЧАРОВА
редседателят на
Управителния съвет
на Местната инциативна група „Главиница-Тутракн-Сливо поле”
(МИРГ) Иван Недев и изпълнителният директор на
групата Евелина Иванова
се срещнаха в началото на
седмицата с представители на румънска рибарска
група от окръг Кълъраш.
Сред гостите бяха кметът
на с. Градище, директорът
на търговско-промишлената палата в Кълъраш и директорът на тамошното
бизнес-училище.
Румънските гости получиха подробна информация
за хода на подготовката и
регистрирането на българската МИРГ, вкл. и формирането на административните разходи - заплати,
транспорт, консумативи, обучения, хонорари на
външни консултанти и пр.
На срещата стана ясно,
че румънската рибарска
група, която все още не е
утвърдена, ще работи на
територия почти три пъти
по-голяма от българската

П

– 160 км по поречието на
р. Дунав. Има известни
различия в структурата,
както и във възможностите, които се дават на общността за кандидатстване
с проекти.
В румънската група членовете на организаци-

ята не могат да бъдат
бенефициенти по проекти, с оглед на това от
паричните средства да
могат да се възползват
хора извън групата, докато в българската група е
изискване лицата, които
кандидатстват да са ре-

гистрирани по търговския
закон. Всеки член на румънската група трябва да
е непосредствено свързан
с рибарския сектор - за
разлика от нашата МИРГ.
Румънците насочват 60%
от паричните суми към
частния сектор, ние - 40%.

Пощенски марка, плик и печат за Музея на дунавския риболов
Калина ГРЪНЧАРОВА
Точно на Международния ден на р. Дунав – 29 юни ще
бъде пуснато в употреба пощенско издание на тема
„Музей на Дунавския риболов, гр. Тутракан”, информира директорът на музея Петър Бойчев. Изданието
включва серия от 4 пощенски марки в малък лист с
номинална стойност 2 по 0,65 лв. и 2 по 1.00 лв. в ти-

раж от 15 хил.бр., илюстрован плик с оригинален знак
на цена 0,65 лв. на пощенската услуга в тираж 1353
бр. и специален пощенски плик.
На представянето, което ще започне от 14,30 ч. в
залата на Историческия музей, ще присъства и зам.министърът на транспорт, информационните технологии и съобщенията Първан Русенов.

Победителите в конкурса за Таньо войвода
получиха наградите си

З

С

тържествен ритуал по връчване на дипломите за
завършено средно образование на Випуск 2011 при
СОУ "Йордан Йовков" бяха изпратени 67 зрелостници, информира пом.-директорът Стефка Станкова.
В залата на Обредния дом, където се състоя събитието се присъединиха зам.-кметът Румяна Капинчева
и нач.-отдел „Образование и култура” Светла Змеева.
Директорът на най-голямото средно училище в общината Соня Златарова поднесе своите поздравления и
връчи дипломите.
Отличник на випуска с диплома 6.00 е Здравко Симеонов. След него са Цветомира Милкова - 5.97, Вилиана
Валентинова - 5.95, Тодор Кръстев - 5.95, Аделина Юлиянова - 5.93 и др.
От 67 дипломирани зрелостници, отлични дипломи и
поздравителни адреси получиха 34 зрелостници.
Голяма част от тях са приети за студенти преди старта на кандидатстудентската кампания, благодарение на
отличните си оценки от проведените в университетите
предварителни изпити.

ам.-кметът Румяна
Капинчева връчи наградите на призьорите
в приключилия конкурс посветен на делото на четата на
Таньо войвода, организиран
от КПД „Родно Лудогорие”.
Събитието се случи на 22
юни, а победителите освен
че бяха поздравени за отличното представяне, получиха и
по един екземпляр от романа
"Когато боговете спяха" на
тутраканската авторка Николинка Вълкова.
П р и п о м н я м е , ч е СОУ
„Христо Ботев” тази година регистрира много добро
представяне в различните
раздели на конкурса. Мо-

ника Данчева от 6а клас е
класирана на първо място за
своя мултимедиен проект, а в
същия раздел второ място е
отредено на мултимедията
изготвена от екип осмокласнички - Моника и Росица
Славови и Глория Порожанова. Поощрителна награда
получиха Йорданка Петрова
и Ива-Мария Веселинова от
7а клас.
В раздел „Есе” трета награда е присъдена на Маринела
Красимирова от 9а клас, а
в раздел „Стихотворения” с
поощрителна награда са оценени творбите на Лиляна Крумова от 8а клас и Димитрина
Мирославова от 10б клас.

Нови възможности за изява на
природолюбителите
Р

егионалният инспекторат на околната среда и водите (РИОСВ) в гр. Русе предлага на
вниманието на младите природолюбители
нов конкурс, съмвестно издание на Министерство
на околната среда и водите (МОСВ) и Фондация
„Димитър Бербатов”. Той е предназначен за деца
и юноши и е на тема: „Обичам природата и аз
участвам”.
Конкурсът е за есе, рисунка и снимка и е разделен
в две възрастови групи - за деца до 14 години и
юноши до 18 години.
Желаещите могат да изпратят до три свои
работи, които да показват отношение и грижа
към природата. Произведенията трябва да бъдат
изпратени по местоживеене на участниците, найкъсно до 24 октомври 2011 година в РИОСВ-Русе
или в другите регионални структури на минис-

терството. По места, комисии ще номинират по
десет произведения и ще изпратят творбите до
МОСВ за общонационално оценяване.
От най-добрите рисунки и фотоси ще бъде
организирана и показана изложба през месец декември, когато ще бъде връчена и наградата на
Министерство на околната среда и водите за
най-зелен град. Десет от най-добрите есета ще
бъдат публикувани на сайтовете на Министерство
на околната среда и водите и Фондация „Димитър
Бербатов”.
Предвидени са награди – 10 велосипеда, 10 цифрови фотоапарата и десет бинокъла.
Информация за конкурсите може да бъде намерена
в РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски” № 20 и на интернет страницата на адрес: http://www.riosv-ruse.org/.

Общинският съвет
на Главиница заседава
Калина ГРЪНЧАРОВА

На проведеното вчера
заседание на местния
парламент в Главиница
бяха преразгледани четири решения приети
на предходни сесии и
върнати от областния
управител – за издаване на запис на заповед
от Община Главиница в
полза на Министерство
на регионалното развитие и благоустройство,
управляващ орган на
Оперативна програма
«Регионално развитие”
обезпечаваща авансово
плащане по Договор за
реализация на проект
“Внедряване на мерки за

енергийна ефективност
в ЦДГ “Кокиче” с. Зебил
– филиал “Пролет” с.
Звенимир и ЦДГ “Мир”
с. Калугерене” и за продажбата на маломерни
земеделски земи в землището на гр. Главиница, Малък Преславец и
Калугерене.
На вниманието на съветниците стояха още
докладни записки за кандидатстване с проект
“Читалището – надежда и дом за хората” по
мярка 321 към Държавен
фонд “Земеделие”, както и разпоредителни
сделки с общинска собственост.
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За втори път през годината
ГЕРБ-Тутракан почисти
местността „Стомната”
Д-р Румен ПАУНОВ
оредна акция за почистване на местността „Стомната”
край Тутракан проведе
местната организация на
ГЕРБ. В горещия неделен
ден (19 юни) милеещите
за природата и за този
китен кът се включиха в
инициативата. Желанието
на членовете на организацията, тази акция да стане традиция е вече факт.
За втори път тази година
ГЕРБ - Тутракан провежда
тази благородна инициатива, в която и този път се
включиха много граждани.
Акцията бе оглавена от
общинския ръководител на
тутраканската структура
на ГЕРБ д-р Румен Паунов

и секретаря Светла Стоянова. Участваха 14 ентусиасти, като този път
задачата бе да се ремонтират и боядисат още 5
пейки, за които не остана
време при първата акция за
почистване, както и да се

окоси тревата и бурените
по пътеката, която води
от пътя към „Стомната”
и в самата местност.
Ентусиастите са категорични, че ще поемат своеобразно попечителство
върху местността.

П

Конституционна реформа за съдебната власт
След приключване на заседанието на Националното ръководство на ДСБ, пресконференция
за ситуацията около Висшия
съдебен съвет и необходимостта
от конституционни реформи в
съдебната власт дадоха председателят на тъмносините Иван
Костов и неговият заместник
Екатерина Михайлова. Брифингът
се проведе в една от залите на
централата на ДСБ на 21 юни т. г.
пред представители на различни
медии.
Екатерина Михайлова: Добър
ден на всички! Приключи заседанието на Националното ръководство. Една от основните теми,
която беше обсъждана и по която
аз искам да изразя позицията на
ДСБ, беше свързана с едно събитие и един процес, който тече във
времето. Събитието е следното
- изтича срока, в който можем да
правим предложения за членове
на Висшия съдебен съвет според
новите промени в закона за Съдебната власт. Ние от ДСБ няма
да предлагаме членове за ВСС в
овакантените части, които имаше,
когато стартираха процедурата,
поради това, че тече процес в
съдебната власт, а в средите и
на ВСС, който в последните дни
стана все по-грозен, все по-нелицеприятен, поради което ние
не виждаме смисъл да правим
предложения за попълване на
състава на един провален Висш
съдебен съвет. Ние смятаме, че
този ВСС толкова се компрометира със своите и кадрови решения,
и поведения във времето, да не
напомням и за Красьо Черничкия
и какво ли не още, че единствения им изход е наистина да се
оттеглят от него. След което да
се търси политическо съгласие
за временно решение, но истинското решение - промяна на
конституцията - нещо, за което
ние, от ДСБ, много отдавна сме
настоявали, имаме конкретните
предложения, правили сме ги
пред управляващата партия ГЕРБ
още при стартирането на този
парламент, подновяваме ги с
още по-голяма острота и ако
наистина има нужда от промяна
на конституцията, то тази промяна
е именно в частта съдебна власт.
Предстои гледането на докладите
на частите на съдебната власт ВСС, Главна прокуратура и така
нататък от Народното събрание,
в които да повторим нашите
позиции и предложения - спешна
реакция на политическите сили за
предприемане на действия, които
да направят така, че да имаме
и независима съдебна власт и

такава съдебна власт, която да
изпълнява своите задължения
и да раздава справедливост, а
не да ни компрометира всички.
Като начин на поведение това не е
полезно за самата съдебна власт и
виждате, че реакцията вече вътре
в самата съдебна власт е в тази
посока. Ако искаме да запазим
една от властите, трябва много
бърза политическа реакция в
това число и от управляващи, и от
съдебната институция. И да престане намесата на изпълнителната
власт и кадруването във Висшия
съдебен съвет. Персонално разбира се всички знаем, че това
се върши и през вицепремиера
Цветан Цветанов, но има и други,
които не престават да работят
там и да се опитват да променят
решенията, в състав, създаден от
Тройната коалиция с политически
назначения, говорим за тези, които са от Народното събрание, се
превърна в изключително послушен на управляващите орган. Това
са думи, които днес ги казвам, но
сме ги казвали от наша страна
преди повече и от една година.
Аз помня тогава реакцията на ВСС
към моето изявление, как може
така да се говори към тях. Мина
година и половина и да си член
на ВСС стана неприлично. Трябва бърза реакция, това е, което
искам да кажа, затова няма и да
предлагаме. Не може качествен,
почтен човек да го предложим да
бъде в тази компания. То няма да
приеме никой и да го предложим,
ако държи на реномето си и на отношението на колегите към него.
Иван Костов: Аз искам само да
добавя, че след като България
не беше приета в шенгенското пространство, сега доклада,
който очакваме, е да съдържа
много сериозни критики срещу
правозащитните органи, срещу
съдебната власт като цяло. И ако

има отговорност, каквато ние се
надяваме все пак да се появи в
българското политическо тяло,
специално сред ГЕРБ, те трябва
наистина спешно да приемат
протегнатата ръка и да направят
промени в конституцията, за да
покажат, че наистина има много
сериозно чуване на сигналите от
ЕС. Вие сте!
- По какъв начин трябва да
се избира Висш съдебен съвет
и как трябва да се направят
промените?
Екатерина Михайлова: Ние
имаме предложения, които са
свързани, разбира се с начина
на конструирането на ВСС, да не
е така, както е сега, което може
да се получи чрез едно питане
до Конституционния съд и да
потърсим отговор, за да преодолеем едно старо конституционно
решение, защото това може да
е следващият въпрос - няма
ли пречка. Има пътища, през
които може да се мине, ако има
политическа воля между партии
и институции. Тогава можем да
направим решенията, можем да
намерим съгласието, можем да
променим срока на мандатите,
което пък няма никаква пречка
от конституционното решение.
Разбира се ще чуем и предложенията на останалите и трябва да
намерим съгласие. Конституционна промяна означава търсене
на широко съгласие. Надявам се
такова да бъде намерено.
- Бихте ли припомнили вашите
идеи за промяна?
Иван Костов: Намаляване на
мандатите, намаляване на състава. Съставът на ВСС е по-голям от
колкото състава на изпълнителната власт. Ние имаме и радикално
предложение прокуратурата да
мине към изпълнителната власт
и стоим на това предложение.
Имаме много сериозни предло-

жения за промяна на системата,
която надяваме се, че ще стане
отговорна. Целият проблем във
ВСС трябва да се реши с конституционна промяна, защото
там има пълно несъответствие
между обема на власт, които
притежават, размера на властта
и отговорността, която носят. Те
са безотговорни, силно овластени
и затова безобразничат.
- Как стои етичният въпрос с
независимостта на съдебната
власт?
Иван Костов: Трябва да бъде
защитена независимостта на
Съдебната власт, защото както
виждате тя проявява слугински
инстинкт.
- Има ли гаранции, че това
може да се промени след като и
Тройната коалиция...?
Екатерина Михайлова: Като
се промени начина на избор. В
момента изборът е с обикновено мнозинство в Народното
събрание. Всяко мнозинство се
изкушава. Има страни, в които
това става с квалификацирано
мнозинство. Тогава не може
да бъде само управляващото
мнозинство. Има страни, в които
предложенията до парламента
могат да се правят само след
излъчване от Съдебната власт,
тоест не политиците да кадруват
и да си избират кой, а самото
съсловие и от него вече политически орган може да избере и то
една част след като дълго време
се разглеждат кои са тези хора.
Тоест различни модели има. Ние
няма да откриваме топлата вода
как става независимата съдебна
власт. Искаме да направим едно
предложение, което да постигне
съгласие с останалите наистина
за укрепване на съдебната власт
и нейната независимост.
Иван Костов: Трябва да се
премахне и сериозното несъответствие между функциите на
тримата, така наречени големи.
Те сега останаха двама - главният прокурор на републиката
и председателят на Върховния
касационен съд по отношение на
останалите вътре във ВСС. Вие
виждате, че между тях вече няма
нищо, което да ги свързва. Те са
в нещо като конфронтация и са в
нещо като конфронтация отдавна.
На практика административните
ръководители не приемат това,
което става във ВСС. Това е много
сериозен знак, че цялата конструкция не е както трябва.
- А как гледате на идеята ВСС
да се подлага на пряк избор както
става с Народно събрание?
Иван Костов: Ами, като зна-

ем какво е избрал българският
избирател вече на няколко пъти
не е необходимо да се поемат
допълнителни рискове.
Екатерина Михайлова: ВСС е
кадрови орган.
- Въпросът ми беше как Вие
ще гарантирате дали някой по
някакъв начин няма да продължи
да влияе?
Иван Костов: Значи, не трябва
да има посредници и такива черни
кутии не трябва да има, защото
там, където има поставени лица
виждате, маха се поставеното
лице и се приватизира властта
върху ВСС по някакви други
канали. Това се е случило. Този
“някакъв начин” просто трябва да
бъде елиминиран с конституционна промяна.
Екатерина Михайлова: И разбира се, във времето като стане и
ако стане дай Боже, всички идеи
ще бъдат сложени и обсъдени
сериозно.
- Вие загубихте за президент,
но е време да излъчите вашата
вицепрезидентска кандидатура.
Имате ли човек, който ще се
кандидатира?
Иван Костов: Ние обсъдихме
този въпрос и в момента знаете
решението ни. Предложили сме
на г-н Румен Христов да проведе
разговор с наши кандидати. Той
трябва да извърви определен път
към ДСБ, какъвто не е извървял.
Очакваме го, ще го посрещнем с
отворени врати, искаме да видим
как ще постъпи, това е негова инициатива. Ние не искаме въпреки
неговото мнение да сочим кандидати и основното условие, обаче
е, че избраният човек трябва да е
дал съгласие. Ние тук не насилваме никого. Трябва да е ясно, че
ако някой отива, отива с желание,
няма да бъде назначаван, няма
да бъде насилван, принуждаван
въпреки волята му.
- И все пак водихте ли разговор
с някого Вие и кои са хората, които
бихте предложили на г-н Христов?
Иван Костов: Ние сме му казали
на него да потърси хора, той да си
проведе разговорите, той да проведе беседи, той да аргументира
хората, той да им даде мотиви
да влязат в неговата кампания.
Всъщност това е неговата кампания, нали?! Ние какво, да извикаме Румен Христов и да му кажем:
Вижте сега, нашите мотиви са еди
какви си, а Вашите? Това не върви
така. Първото лице на националната кампания е Румен Христов.
Ние тук сме само подкрепящи.
Така че от него е инициативата.
Екатерина Михайлова: И очакваме в диалог, защото другото

какво е, ние решаваме и предлагаме еди кой си. И диалогът трябва
да е не публичен, а на живо.
- Г-н Румен Христов каза, че
си харесва г-н Малинов, но той
не е длъжен да приеме, нали?
Следователно съществува хипотезата, че никой не харесва Румен
Христов...
Иван Костов: Не е имало разговор между Светослав Малинов
и Румен Христов. През вас. Да,
но тези неща не стават така. Те
трябва да се срещнат и да говорят.
Трябва да се мотивират един друг,
да споделят едни и същи доводи,
за да участват в тази кампания.
Това е все пак екип, не можем да
си говорим през медиите. Разговор между тях не е имало още.
- Г-н Костов ще подкрепите
ли РЗС за поредния вот на недоверие?
Иван Костов: Първо, общо, ако
погледнем, ние сме против това
Синята коалиция да инициира вот
на недоверие до изборите. Считаме, че след като на хоризонта
се появяват национални избори
и местни избори е абсолютно
безпредметно да се правят тези
упражнения с вот на недоверие.
Един ще иска срещу едно, друг ще
иска срещу друго, един ще прави
на г-н Семов кампания, друг ще
прави на Волен Сидеров кампания. Това са несериозни неща.
Това упражнение само ще отврати
хората и ще намали активността
на истинския вот като види как се
излагаме в Парламента. Тоест, ние
сме против това и ще наложим,
ако трябва правото на консенсус
в коалицията, за да не допуснем
да се забъркваме с тези истории.
Второ, ако някой внесе вот който
и да е, за всеки вот ще решаваме
конкретно позицията. И трето, ако
сме приложили веднъж принципа
от кого произтича вота и има ли
отношение въпросния, който иска
вота към кризисната ситуация, в
която се намира дадения сектор
отговора на решението за РЗС
е само един. Ред, законност и
справедливост е политическа
формация, конструирана от Георги Първанов, подкрепена от
ДАНС, по-специално от Алексей
Петров. Това е вън от всякакво
съмнение, тези хора са нанесли
огромна щета на националната
сигурност, на вътрешния ред и
сигурността на страната, на българската политическа система,
виждате последиците в парламента и няма никакъв смисъл, ако
приложим тези критерии въобще
да обсъждаме това като сериозно
намерение.
“ТГ”
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От далечни векове до днешното
ни битие или премиера на новите
творби на Кармен Мишу и
Маргарита Петкова
Калина ГРЪНЧАРОВА
Третият роман на Кармен Мишу
„Тангра и неговият син” и новата
стихосбирка на популярната поетеса Маргарита Петкова „Щастлива, лекомислена и слаба” привлякоха няколко десетки почитатели
на тяхната премиера домакинствана на 18 юни от ротарианския клуб
„Приятели” в Тутракан.
Части от романа представиха
младите актьори от Театралната
студия при ОЦИД, а авторката
разказа пътя на творбата – от
идеята, през двегодишното четене
на исторически изследвания, вкл.
и последни разработки, стотици
часове писане, срещата с новия
издател - „Жанет 45” от гр. Пловдив, осъществените очаквания и

готовия роман.
Кармен Мишу благодари на хората, които я разбират и помагат в
пътя й на млад автор и белетрист
– съпругът д-р Любомир Бойчев,
дъщеря й Любомира и гледачката
на детето Гюлбие.
Маргарита Петкова, близка приятелка на Кармен, която резонно
се оказа част от преживяванията
по написването на романа, също
разказа на присъстващите своите
впечатления от начина и стила на
писане на Кармен, от самата нея
като личност.

И макар двете творби като тема
да са коренно различни и диаметрално противоположни, присъстващите не усетиха как
от далечните векове се
чу китарен звън, и един
„Балкански синдром”
ни разтресе, за да ни
припомни, че поезията
на Маргарита Петкова е
едно истинско чувство,
един истински живот, в
който ние, жените трябва да намерим мъжа
способен да ни направи

щастливи, лекомислени и слаби.
Така се нарича последната нейна
стихосбирка, в която всеки ред показва характера и непокорността
на авторката.
Маргарита Петкова представи и
своята редактор Леда Аврамова,
която се оказа човекът намерил
начин да я убеди, че точно тези
стихотворения трябва да видят
бял свят.
Кукла и бижу, и разбира се по
едно стихотворение посветено
на двете авторки бе подаръкът
на тутраканската поетеса Румяна
Капинчева. И още – много цветя
и безкрайна обич получиха двете
дами същата вечер. И продължиха
повече от час да дават автографи.
Усмихнати…

Празник на водните лилии
Калина ГРЪНЧАРОВА
Четвъртото издание на
Празника на водните лилии
край блатото „Малък Преславец”, който се проведе на
18 юни, и този път събра на
едно място десетки любители на българския фолклор и
красивата природа. На фона
на цъфналите водни лилии
те пяха и танцуваха, разгледаха изложбата от рисунки,
релаксираха на прохладно
на дунавския бряг.
Празникът бе открит от
зам.-кмета на Община Главиница Данка Милчева и
кмета на с. Малък Преславец Галина Ангелова, а на
откритата сцена един след
друг се редуваха самодейни
състави, представители на
читалища и пенсионерски
клубове от Силистренска и
Русенска област.
Присъстващите на Празника на водната лилия бяха
поздравени и от народния
представител от ГЕРБ Стефан Господинов, който се
придружаваше от председателя на ГЕРБ-Главиница
Рашко Денев и от ПР-а на
управляващите в Силистра
Константин Стоилов. Госпо-

Народният представител Стефан
Господинов поздрави присъстващите

динов не скри задоволството
си, че е сред празнуващите
в Малък Преславец и пожела на организаторите и на
участниците преди всичко да
са здрави и да спомогнат за
опазването на създадената
вече хубава традиция.
Паралелно с празничната
програма се проведе и състезание за най-добър рибар, което
в крайна сметка има двама победители Димитър Пламенов и
Полина Иванова уловили точно
по 640 грама риба.

Всички участници получиха
специално изработени грамоти и плакети като спомен
от слънчевия празник.
Своите награди получиха
и призьорите от предварително обявения конкурс за
рисунка „Красотата на водните лилии”, в който участваха
46 рисунки на ученици от
6 до 19-годишна възраст.
Разпределени в съответните
възрастови групи сред наймалките и в групата до 10
години, победители съответ-
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Поетесата Маргарита ПЕТКОВА:

Искам да съм щастлива,
лекомислена и слаба!

Калина ГРЪНЧАРОВА
С популярната поетеса Маргарита Петкова си говорим буквално
минути преди началото на премиерата на нейната нова стихосбирка
„Щастлива, лекомислена и млада” в Тутракан. Стихосбирката е
лимитирана серия, всяка книга е
уникална – с номер и автограф от
авторката.
Малко забързано, задъхано,
но усмихнато и закачливо текат
думите. И истински.
- Коя е Маргарита Петкова?
- Това, което съм може да се намери в моите книги. За съжаление,
се оказа, че нямам въображение и
всичко, което съм написала е едно
към едно моят живот. Така, че найдобре търсете ме в книгите, а не в
това, което говорят.
- Кой е стихът или строфичката от всичко написано, който е Маргарита?
- Ох, барабар Петкова с мъжете…
- Кое тревожи Маргарита в днешния ден?
- Тревожи ме това, че днешният ден не е такъв,
какъвто би трябвало да бъде, защото аз го искам
по-различен – по-спокоен, по-уравновесен, по-гарантиран по някакъв начин - за моите деца, за всички
деца, за целия български народ. Нека това не звучи
помпозно, аз мисля, че моята България заслужава
много по-достойни и младини, и старини за хората,
които са родени и живеят тук.
- А творците?
- О, те не са извън целокупния народ, така че те
си теглят всички негативи на мита, който ни изяжда
битието. В такъв случай, всеки трябва да върши своята работа. Аз много обичам фразата на Левски „Да
си кажем кривиците, байо и да вървим напред”. Има
хора, които смятат, че нямат кривици и за съжаление
те са хора, от които зависи това как ще продължи
бъдещето на страната. Няма човек без кривици.
Творците казват своите кривици чрез творчеството
си, но тези, от които зависи промяната, не ги слушат.
- Кой е най-близкият човек, този, на когото можеш
да споделиш и довериш всичко?
- Разбира се, че има такъв, аз имам няколко много
близки приятели. Естествено, това е мъжът, който е
с мен повече от 30 години и който не ми е съпруг,
дебело искам да подчертая – аз съм щастливо
разведена. Моите приятелки Леда Аврамова, която
е виновницата за новата ми книга, Кармен Мишу,
която е безкрайно близка моя приятелка, като човек, който знам, че никога няма да ме предаде, на
когото винаги мога да разчитам. Това приятелство
е проверено от времето, аз не напразно съм тук в
Тутракан, за пръв път да представя пред широка
публика стихосбирката.
- На друго място не е представена досега?
- Не, не е представена. Това й е първото представяне и аз смятам, че в Тутракан има хора, които са
но са рисунката на Калина
Грозева и на Яна Жекова от
Артстудия „Стагро”, гр. Разград. В третата възрастова
група – до 14 години победител е Станислава Некова
от ЦРД-Силистра, а при найголемите, журито даде една
колективна награда за Артстудия „Йо” от гр. Силистра.
Кръжокът по изобразително изкуство при НЧ „Христо
Ботев-1901”, с. Зафирово с
ръководител Лорета Станева и този път заяви активно
участие в конкурса. Неговите
възпитаници са също сред
наградените – Георги Тодоров,
Симона Гатева и Петър Димов.

интелигентни, обърнати към културата и заслужават
това, за което си говорихме – да живеят достойно.
- Маргарита и Богдана…
- А, ние сме като „чифт обувки”, както в една песен, която написах за нея и Стефан. С нея, разбира
се, сме много близки приятелки, разчитаме една на
друга, това е едно 30-годишно приятелство. Може да
се каже, че аз дължа известността си не толкова на
книгите, които съм написала, защото човек си купува
книга, когато я намери, чете си в къщи и т.н, а радио
слуша непрекъснато. И чрез песните, които написа
гениалният Стефан Димитров и Буба изпя, и Васил
(Найденов) също, някак си като слушаш радио то ти
се набива и се замисляш, и знаеш думичките. Така
че, аз съм щастливото овчарче в живота. Така ми се
случи, Господ да ме среща със стойностни хора, нестойностните не забелязвам – нека си съществуват,
за всички има място под слънцето.
- Врагове имаш ли?
- Да! Много обичам да ме мразят, много обичам
врагове, защото когато един човек е обичан от всички, той не е личност.
- …или нещо гнило има в Дания…
- Да, много обичам враговете си. Повечето от
тях са също стойностни, много важно е да имаш
достоен враг.
- Сега накъде?
- Сега… към …щастлива, лекомислена и слаба…
- Защо избра това заглавие?
- Не зная, това заглавие просто ми се въртеше из
главата – от година и половина, откакто във Фейсбук
тръгна почитателската ми страница, а и от преди
това още. За мен се говори от рода на – ама, тя е
мъжко момиче, тя е скандална. Няма нищо такова!
Аз не искам да съм мъжко момиче, аз искам да съм
щастлива, лекомислена и слаба жена, глезена от
един мъж. Просто да бъда жена… Стига с тия мъжки
момичета, всеки да си знае мястото – мъжът е мъж,
жената си е жена. Трябва да се разбере, че една жена
трябва да намери мъжа, който да я направи щастлива,
лекомислена и слаба.

Най-добрите риболовци - Димитър Пламенов, Полина
Иванова, Кристиян Венелинов, Елена Валетинова и Данаил
Лъчезаров

С химна на Добруджа изпълнен от самодейците от
сдружение "Роден край-Зафирово" завърши празникът

Наградите в конкурса „Красотата на водните лилии” са осигурени от Ротари клуб Тутракан
и бяха връчени от неговия
секретар д-р Ирена Бонева.
Организатори на големия
Празник на водните лилии
- Кметство с.Малък Преславец, Община Главиница и
местното читалище „Йордан
Йовков” чрез страниците на
вестника изразяват своята изключителна благодарност към
спонсорите, без чиято подкрепа събитието нямаше да
е толкова пъстро и успешно.
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Гражданско сдружение ДНЕС Определен е пожароопасният сезон
започва с приемна в Силистра
- Следващата седмица прави филиал в областния
град, а после и в Тутракан

Йордан ГЕОРГИЕВ
Навръх Еньовден в Силистра е прощъпулникът на
добилият през последните
две години популярност
нов граждански проект,
извесстен като Гражданско сдружение „Движение
за национално единство и
спасение” (ДНЕС). В края на
април 2009 г. инициаторите
му приеха „Апел за гражданска активност” и се
обединиха около конкретни
искания към управляващите
и политиците в България.
Началото в крайдунавския град е на 23 юни –
четвъртък, от 15 до 17
часа с приемна на ул. „Илия
Блъсков” 17-а, давана от
адв. Даниела Стоянова. Тя
е по проблеми на гражданите, най-вече в ползването
на публични услуги, вкл.
и давани от т.нар. „монополи”. Връзка може да
се осъществи чрез тел.
086/820-622 или на алектронен адрес: ss_dnes@

abv.bg. На 28 юни от 16
часа в зала „Диоген Вичев”
в Силистра е учредяването
на местната структура на
сдружението, която ще избере координационен съвет
и ще набележи програма
за работа. Силистра е последният град в страната,
в който става възможно
присъствието на сдружението.
Сред подписалите при
учредяването на сдружението бяха представители
на Академия за европейска
култура „Орфеева лира”,
Гражданска инициатива
„Екоутопия”, Гражданско
сдружение „Заедно”, Национален съюз за параспорт,
Сдружение за алтернативно обучение и квалификация
„САОК”, Фондация „Спасение”, както и известни
творци, като Владимир
Ампов – Графа, Наско и
Славчо от БТР, продуцентът Атанас Янкулов, легия
„Раковски” и студенти
от СУ „Св. Климент Охридски”.
Първоначалните исканията, залегнали в Апела
на Движение за национално единство и спасение
(ДНЕС), са свързани със
създаване на среда, която
категорично не приема
корупцията като норма
на поведение – съдебна
отговорност и адекватни
присъди за всички корумпирани. Сигурност и справедливост за всички български

ОТ РС “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ТУТРАКАН
напомнят, че в Държавен вестник, бр. 39 от 20.05.2011 г. е обнародвана НАРЕДБА № Iз - 1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите
за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските
земи “, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на
земеделието и храните.
С тази наредба се определят правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Дейностите
включват засяването на житните култури, прибирането, транспортирането, обработката, съхранението и складирането на зърно и груби фуражи.
Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и
физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и
лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.
Посевите от житни култури се считат за пожароопасни след настъпване на етап "Восъчна зрялост". Настъпване на етап "Восъчна зрялост"
на посевите от житни култури се определя от съответната областна
дирекция "Земеделие" към Министерството на земеделието и храните.
Органът уведомява писмено кмета на съответната община и районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН).
Кметът на общината обявява със заповед настъпването на "Восъчната
зрялост" и определя мерки за осигуряване на пожарната безопасност.

Изисквания за опазване
на земеделските земи от
пожари
Не се допуска паленето на
открит огън, тютюнопушенето и
паркирането на моторни превозни
средства в площите с посеви и в
непосредствена близост до тях от
настъпването на восъчна зрялост
до окончателното прибиране на
реколтата и изораване на стърнищата.
Преди започване на жътвената
кампания електроснабдителните
и електрораз-пределителните
дружества извършват проверка

на въздушните електропроводи
за високо и средно напрежение,
пресичащи посеви с житни култури, за допустимия провес на
проводниците и осигуряване на
необходимите минимални разстояния за безопасно придвижване
на земеделска техника.
Проверките се извършват съгласувано със собствениците и/или
ползвателите на земеделски земи,
като се изготвят протоколи.
Не се разрешава извършването
на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през
житни площи, през периода от
восъчна зрялост до прибиране на

граждани; изработване,
съвместно с представителите на гражданското
общество, и прилагане на
адекватни и решителни
мерки за преодоляване на
последствията от икономическата криза и обезпечаване устойчивото
развитие на българската
икономика; отстояване
правото на гражданите за
пълна прозрачност и ефективен граждански контрол
при осъществяване на
процедурите по възлагане
на обществени поръчки,
изразходване на бюджетни средства и средства
от европейски фондове.
Създаване на работещи
механизми за защита на
гражданите от т.н. естествени монополисти
– Топлофикация, ВиК, ЕРП;
настояване за въвеждане
на задължителна административна и наказателна; говорност за всички
длъжностни лица, които
са предизвикали щети за
държавата, като са нарушили права на гражданите,
гражданските организации
или бизнеса; искане за реформа в съдебната система и безкомпромисна борба
с битовата и организирана престъпност с цел
гарантиране на законовия
ред, личната сигурност и
неприкосновеност на всеки български гражданин, в
това число и приемане на
нов Наказателен кодекс.
реколтата.
При аварийни ситуации се допуска извършването на дейности
след предварително уведомяване
на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
Физическите и юридическите
лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да
спазват правилата и нормите за
пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват
възникването на пожари.
Общините и кметствата организират и провеждат мероприятия
за опазването на селскостопанското имущество от пожари по
смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона
за опазване на селскостопанското
имущество.
В земеделските земи и извън
тях (слогове и крайпътни ивици)
не се разрешава:
1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;
2. използването на открити
огнеизточници.

Задължения на юридическите и физическите
лица, осъществяващи
дейности в земеделските земи
Юридическите и физическите
лица, осъществяващи дейности в
земеделските земи:
1. Организират и изпълняват
изискванията на наредбата;
2. Уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на
жътвата в площи над 20 дка;
3. Парцелират и осигуряват

Със заповед на областния управител д-р Владимир Янков, времето от
1.06.2011 г. до 30.10.2011 г.
е определено за пожароопасен сезон в горските територии на област Силистра.
Предвидени са забранителни и организационни
мерки и дейности, които да
предотвратят възникването на пожари. По време
на пожароопасния сезон
се забранява паленето на
открит огън и извършването на огневи работи
на разстояние по-малко
от 100 м от границите
на горските територии.
През този период Държавните горски стопанства
(ДГС) и Държавното ловно
стопанство (ДЛС) трябва
да поддържат постоянно
повишена бдителност и
активност на целия персонал.
Съгласно заповедта, директорите на Държавните
горски стопанства (ДГС),
Държавното ловно стопанство (ДЛС) и общините - собственици на гори,
съгласувано с Районните
служби (РС) „Пожарна без-

опасност и защита на населението” (ПБЗН), трябва
да обозначат трайно терена и да информират населението за определените
от тях участъци в горите
с повишена пожарна опасност (I-клас).
Заповедта предвижда
контрол по изпълнението
на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии
да осъществяват Областната Дирекция „Пожарна
безопасност и защита на
населението”, Регионалната дирекция по горите, а в
непосредственото организиране на борбата с горски
пожари ще се включват и
общините, собствениците
и ползвателите на горски
територии, както и лицата, извършващи дейности
в тях.
Особено внимание да
се обърне на: направата
на нови и поддържане на
стари просеки и минерализовани ивици съгласно
годишния оперативен план
(ГОП); на контрола по създаване и поддържане на
минерализовани ивици око-

ло земеделски земи, вилни
зони, туристически хижи,
почивни домове, служебни и
жилищни постройки, складове и др.; на почистването на сухите треви покрай
ЖП линии и пътища, линейните съоръжения, както и
отстраняването на сухата
и падналата дървесина в
насажденията и културите
от I-клас на пожарна опасност; на осъществяването
на най-строг контрол по
спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите
в горските територии
и в съседство с тях; на
готовността на специализираните автомобили
и екипите за патрулиране
и първоначална атака на
горски пожари.
Заповедта разпорежда
организирането на денонощни дежурства по определен график в горските
и ловните стопанства по
график, както и спазване
на утвърдената схема за
оповестяване на всички
нива при възникване на
пожар в горските територии.

Арка от рози пред дома на семейство Антоанета и Димитър
Владеви от Тутракан

пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни
култури, съгласно изискванията.
4. Организират или определят
лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна
работа на лицата, изпълняващи
задълженията като физическа
охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената
кампания, за което се изготвя и
подписва протокол;
5. Организират наблюдение на
площите с посеви през периода
от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата
чрез подвижни и неподвижни
наблюдателни постове съгласувано със съответната РСПБЗН,
като неподвижните се оборудват
с пожаротехнически средства за
първоначално гасене и съобщителни средства;
6. Поставят на видни места
покрай площите с житни култури
знаци за забрана на пушенето
и паленето на открит огън в
съответствие с Наредба № РД07/8 от 2008 г. за минималните
изисквания за знаци и сигнали
за безопасност и/или здраве при
работа, издадена от министъра
на труда и социалната политика,
министъра на извънредните ситуации и министъра на вътрешните
работи (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
7. Водачите на земеделска техника трябва да спазват установените правила и норми за пожарна
безопасност.

Изисквания при прибиране и съхранение

на житните култури и
грубите фуражи
1. При започване на жътвата
житните култури се парцелират
на площи за еднодневна работа с
противопожарни ивици, широки
не по-малко от 6 м, изпълнени
чрез ожънване, отстраняване на
сламата и изораване.
2. От горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове
и др. ивицата е с ширина не помалко от 6 м;
3. При жътва в площ над 100
дка се осигурява дежурство на
трактор с водач с прикачен наймалко четирикорпусен плуг.
4. При жътва в участъци с обща
площ над 2000 дка се осигурява
дежурство на трактор с водач и
техника за пожарогасене.

Изисквания към земеделската техника
В жътвената кампания се използва земеделската техника,
която отговаря на изискванията
на производителя за безопасна
експлоатация.
Техниката се осигурява с искрогасители и пожаротехнически
средства за първоначално гасене.
Допуска се използване на техника с турбокомпресори, без да е
осигурена с искрогасители.
Елементите и съоръженията
на електрическите инсталации на
техниката по се поддържат защитени от топлинни и механични
въздействия с цялостна изолация,
надеждно закрепени връзки и
стандартни предпазители.

Не се допускат течове на гориво и масла от тръбопроводите и
елементите на горивната, мазилната и хидравличната система на
техниката.
Допуска се използването на
техника в жътвената кампания с монтирани газови уредби,
след представяне на документи,
удостоверяващи извършен периодичен технически преглед на
уредбите.
Основните възли на хедера при
зърнокомбайните трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Пластините на режещия
апарат да са плътно закрепени;
2. Мотовилото да няма огъване или счупване на пружинните
палци, както и изтичане на смазка
през уплътненията;
3. При завъртане на шнека на
хедера същият не трябва да осъществява контакт с неподвижните
елементи, а палците свободно да
се плъзгат.
Техниката може да участва в
жътвената кампания след извършен годишен технически преглед
и допускане от органите за ПБЗН.
Допускането се удостоверява с
издаването на протокол и стикер,
който се поставя на видно място
върху техниката.
Наредба Iз – 1053 за правилата
и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности
в земеделските земи отменя
Наредба № I-153 от 1999 г. за
опазване на земеделските обекти,
зърнените храни и фуражите от
пожари (ДВ, бр. 77 от 1999 г.).

6
общност
Очен медицински (лазерен) център „Св. Николай Чудотворец” – Варна

Чудо? Не, професионализъм и високи
технологии

Д-р Пламен Хубанов е един от
известните български офталмолози, член на Управителния съвет
на Съюза на офталмолозите в
България, член на Американската и на Европейската асоциация
по катарактална и рефрактивна
хирургия, член на Световната
глаукомна асоциация. Но тази
част от своята характеристика той
е получил благодарение на своя
професионализъм, на високата
си квалификация, придобита след
многобройни курсове по рефрактивна хирургия и съвременни
глаукомни импланти.
В очния медицински център „Св.
Николай Чудотворец” във Варна,
ръководен от него, всеки може
да получи компетентна помощ за
зрението си. В диагностично-консултативния сектор има четири
кабинета – за глаукома, за катаракта, детски кабинет, ретинален
кабинет. Те са в непосредствена
близост с функционален кабинет
и манипулационна. Апаратурата е
най-модерна, най-съвременна - за
измерване на вътреочно налягане
с безконатактни тонометри; три
пахиметъра за определяне дебелината на роговицата (Advent);
кератометър (EyeCheck KM) за
измерване на роговични параметри; два А/В ехографи; последно
поколение компютърен периметър (Octopus) за централно и
периферно зрение. Центърът разполага и с единствения в България
ендотелен микроскоп, необходим
при имплантиране на съвременни
рефракционни лещи.

В лазерния сектор има кабинет
за лазерна терапия, за флуоресцинангиографии, диагностични
кабинети, есхимерна операционна, функционален кабинет.
И най-взискателният пациент
ще получи точната диагноза и
лечение - с последен модел ретинален томограф (HRT3) за
сканиране на заден очен сегмент;
ОСТ(OPTOVUE) за скенер на око;
YAG лазер(Ellex) за капсулотомия
+ SLT(селективна трабекулопластика. Лазер терапията се извършва с лазер (Integre); флуоресцин
ангиографиите се извършват с
фундус камера - последен модел
на Cannon; с Orbscan се прави
карта на роговицата, а Wavescan
дава индивидуална преценка за
корекцията, която трябва да на-

прави рефрактивният лазер.
В есхимерната операционна
в лазерния сектор се извършва
лазерна корекция на зрението с
последен модел лазер VISX Star
S4 и единствения в България
IntraLase на фирма АМО.
Операционен сектор е с три
операционни зали с три съвременни анестезиологични апарати. Пет
са микрохирургични системи за
факоемулсификация (Millennium,
Legacy); система за cross-linking
(UV-X) за удебеляване на роговицата; крио апарат (Cryo star) за
замразяване при крайна степен на
глаукома; четири стерилизаторa
(Statim2000). В операционния
сектор се намират и седем легла

за интензивни грижи, оборудвани
съгласно стандарт Анестезиология и интензивно лечение.
Стационарът има 30 легла,
разположени на два етажа. Обзаведени и оборудвани са съгласно
всички изисквания и с всички
необходими удобства.
Очният център е на шест етажа,
с аварийно елзахранване със
собствен генератор, централно
газифициран, с противопожарна
система, система за видео наблюдение, вътрешна комуникация между секторите, интернет,
кабелна телевизия. Професионализмът е съчетан с уважение
към пациента, видима е високата
култура, която предполага полезен диалог специалист-пациент.
А ето и откъс от едно писмо:
„Носех очила от четиригодишна
възраст. Диоптрите ми продължиха да се увеличават и стигнаха
до -11 и -13. На практика не
виждах нищо без очила. И така
до деня, в който ми се обади д-р
Карабелева и ми предложи да се
оперирам в очен лазарен център
,,Св. Николай Чудотворец”, гр.
Варна и да коригирам зрението
си до нула диоптъра. Казах - „Ама
как така? Наистина ли? ”, а тя ми
отговори просто ,,Да! ”. Толкова
лесно изглеждаше, че не можех
да повярвам! Веднага събрах
информация от различни източници, свързана с моята операция;

видях страницата на очния център
в интернет и бях силно респектирана от информацията за д-р
Хубанов, лекаря, който извърши
имплантирането на моите лещи;
изчетох доста статии и литература
и повярвах, че това е моят шанс.
В очния център силно ме впечатлиха съвременната апаратура и
професионалното поведение на
медицинския персонал. Разбрах,
че ще бъда първият човек в България с лещата Каше и това малко
ме смути, но идеята да прогледна
така ме завладя, че без колебание
реших да се оперирам.
Толкова лесно стана, че все
още го смятам за чудо. Още на
следващия ден ,след операцията,
като ми свалиха превръзките,
виждах на 100 % ! Вече не нося
очила. Възстанових се след операцията удивително бързо! Като
се видях за първи път без очила,
трябваше да се запозная с новото
си лице! След операцията емоциите бяха големи. Близки, съседи
и приятели ме подминаваха и не
ме разпознаваха. Бяха свикнали
с моите очила. Всеки път, когато
се гримирам, отново и отново
изживявам радостта, че вече мога
да виждам очите си в огледалото.
Сбъдна се мечтата, от която се бях
отказала.
Сърдечно благодаря на екипа
на д-р Хубанов и на него самия за
грижите и успешната операция!”

Една реализирана цветна идея - 2
Т

Калина ГЪНЧАРОВА
ова домът на семейство Драгневи или
както те сами се
определиха – „главата е
Дойчин, тялото – Пламена
и душичката – Любена с
една баба – Румяна, която също много помага”.
Разкошната къща с още
по-красив двор се намира
по ул. „Родина” в Тутракан.
Първото впечатление,
което създава е, че е вложена много любов, много
майсторство и обич към
цветята и зеленината.
„Тази година повече сме
се занимавали с градина-

та. Миналата направихме
кладенеца има още да се
довършва. Но, живот и
здраве, като порасне малката и тя ще помага, казва
Пламена. Заложили сме
повече на розите, защото
аз харесвам рози. Така направихме и розовата арка,
под която сме в момента.
Първата роза е на 2 години, другите са по-младички.
Имаме още идеи, които ще
осъществим с розовите
насаждения.”
Разходката из тутраканските красиви градини ще
продължи и в следващите
броеве.Тя е съвместна

осъществяваща се сега
идея на Клуба на цветаря,
профила „Градина Тутракан” във Фейсбук и в.

„Тутракански глас”.
Ще ни поканите ли и във
вашия дом?

24-30.06.2011 г.

от редакционната поща

Във Вътрешно отделение на
тутраканската болница няма
криза за човечност и хуманност

Н

а 16 юни т.г. не се почувствах добре и отидох при
моя личен лекар д-р Топал. След направеното ЕКГ и
обстоен преглед, лекарят установи сърдечна криза
с аритмия. Насочи ме към кардиолога д-р Александрова,
която незабавно ме хоспитализира във Вътрешно отделение на болницата. Докато отида до отделението медицинските сестри, които бяха на смяна, ме посрещнаха с
думите „Очакваме те!” с готови системи и изследвания.
Отново ми направиха ЕКГ и инжекции. Кризата за кратко
време беше овладяна.
Възхищавам се на професионализма и бързата намеса
на д-р Александрова, д-р Черкезова, неуморните медицински сестри, санитарки и медицинския секретар. Всички
работят с хъс, идват дори по-рано на работа от определеното време и я поемат с чувство на отговорност.
В отделението цари разбирателство, спокойствие и
уважение, което мисля се дължи на добрата организация
на старшата сестра Сорева.
Хигиената е на високо ниво, благодарение на санитарките. За 6 дни престой в отделението се възхитих на
психоклимата - не се повишава тон, създава се уютна
атмосфера.
Въпреки, че лекарите работят в намален състав, борят се за живота и здравето на болния без разлика на
етнос и възраст.
Адмирации на такива здравни работници, които полагат неимоверни усилия при тези тежки проблеми в
здравеопазването. Пожелавам им крепко здраве, успехи
и все такава всеотдайност в грижите за болните.

Дуся ДОНКОВА

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

ОБЯВА
От Община Тутракан

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията
и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда на инвестиционни предложения
за строителство, дейности и технологии /ДВ, бр.
25/2003 г./,

УВЕДОМЯВАМЕ:
Всички заинтересовани физически и юридически лица,
че имаме следното инвестиционно предложение: Модернизиране и преустройство на МБАЛ – Тутракан
с предоставяне на възможност за долекуване
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Цел и предмет на инвестиционното предложение производство, жилищно, пътно и др.: Целта на инвестиционното предложение е чрез необходимите съпътстващи СМР да се приведат помещения за инсталация на
апаратура за долекуване /рехабилитация, физиотерапия
и др./ към изискванията на производителите, медицинските стандарти и действащата нормативна уредба, да
се подобри състоянието на помещенията за долекуване.
2. Резюме на предложението:
Проектното предложение включва внедряване на мерки за енергийна ефективност , доставка на оборудване
и съпътстващи СМР за инсталиране, създаването на
достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.
3. Инвестиционното предложение не е свързано с
други съществуващи и одобрени с
устройствен или друг план дейности
4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение: ул.”Трансмариска” №101,гр.Тутракан, Област Силистра.
5. Срок за реализация и етапи за изпълнение на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е на етап проектно
предложение за безвъзмездно финансиране от фондовете
на ЕС по Оперативна програма “Регионално развитие”,
операция 4.1. – “Подкрепа за реконструкция/обновяване
и оборудване на общински лечебни заведения в общини,
извън градските агломерационни ареали” на Европейския
съюз. Предвиждан срок за реализация 2012 - 2013 г.
6. При реализация на инвестиционното предложение:
• Няма да се засягат елементи на Националната
екологична мрежа.
• Не се очаква наличие на трансгранично въздействие.
• Не се налага изграждане на нова инфраструктура
/пътища, електроснабдяване, ВиК и др./ или промяна
на съществуваща такава.
• Очаква се генериране на отпадъци.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в
Община Тутракан на адрес гр. Тутракан, п.к. 7600,
ул.“Трансмариска” № 31 или в РИОСВ – Русе на адрес
гр. Русе, пощенски код 7000, бул. “Придунавски” № 20.
Кмет на Община Тутракан:
инж. Г. Георгиев/

24-30.06.2011 г.

30-годишен юбилей на
Фолклорната група
в Цар Самуил

хоби
Продавам
две къщи с двор в центъра на с.
Богданци.

За справки: 0885 478 514

Агроаптека
"Гинка Милчева"
с. Зафирово
Препарати малки опаковки и консулт!
За справки: 0885 94 96 93

Продавам
Руско пиано "Ласточка".
Цена - 350,00 лева
Тел. за връзка:
0887 797 488

У

тре, в съботната вечер на 25 юни, салонът
на Народно читалище "Искра-1928 г." в с. Цар
Самуил ще бъде препълнен от любители на
самодейното творчество, които ще имат възможност да наблюдават юбилейния концерт на
Фолклорната група, който включва песни, сценки
и монолози.
На сцената на читалището своето изкуство ще
покажат още Групата за турски фолклор, децата
от ОДЗ „Полет”, ученици от ОУ „Стефан Караджа”,
предвидени са и индивидуални изпълнения.
Очаква се интерес да предизвика и изпълнениято
на местните самодейки, които ще покажат част
от комедията „Зех тъ, Радке, зех тъ…”

Продавам
апартамент в бл. "Възход-1", вх.Д
За справки: 0889 770 008

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

Ф

ирма „Кетаринг БГ” - Ресторант „Москва” стартираха програма
за доставка на прясно приготвена храна на адрес, посочен от
клиента. 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.
НОВО! Предоставят се и услугите: помощ в домакинството, почистване
на дома, административна помощ срещу допълнителна такса от 10 лв.
Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Меню за седмицата
27.06 - Понеделник
ОБЯД
Шкембе чорба - 350 гр. - 1.20 лв.
Домати с ориз - 300 гр. - 2.00 лв.
Бисквитена торта - 150 гр. - 1,00 лв.
Общо: 4.20 лв.
ВЕЧЕРЯ
Картофени кюфтета с гарнитура
- 300 гр. - 2.40 лв.

28.06. - Вторник
ОБЯД
Доматена супа - 350 гр. - 0.90 лв.
Кюфтета по ориенталски - 300
гр. - 2.30 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 3.70 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле със зеле - 300 гр. - 2.50 лв.

29.06. - Сряда
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Зебенчукова мусака - 300 гр. 2.00 лв.

Баница със сирене - 150 гр. 0.80 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета по цариградски - 300
гр. - 2.50 лв.

30.06. - Четвъртък
ОБЯД
Таратор - 350 гр. - 1.00 лв.
Боб с кюфте - 300 гр. - 2.00 лв.
Нишесте - 150 гр. - 0.60 лв.
Общо: 3.60 лв.
ВЕЧЕРЯ
Омлет със сирене - 300 гр. - 2.20 лв.

01.07. - Петък
ОБЯД
Шкембе чорба - 350 гр. - 1.20 лв.
Картофи с млечен сос - 300
гр. - 1.50 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 3.20 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета на скара с гарнитура 300 гр. - 2.80 лв.

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

Сканди

Място за
вашата
обява

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Той е малък, но вече знае…

Ч

етиригодишният Виктор Горанов е от Тутракан. Сами се
досещате, че за хлапе на неговата възраст ежедневието и светът
наоколо са изключително интересни. Със съдействие на майка му
- адвокат Елка Горанова, която събира неговите словесни бисери в
профила си във „Фейсбук”, и читателите на в. „Тутракански глас”
стават съпричастни с тях.
Ако и вашите дечица „ръсят” подобни бисери можете да ги
изпращате на e-mail: tgbg@abv.bg или на адрес: 7600, Тутракан,
ул. „Трансмариска” 6, ет.3, редакция на в. „Тутракански глас”.
а Тътракан! - заявява малкият професор.
- Вики, с какво ще ядеш спагетите? Със салам, лютеница?
- Аз ще ям само спагети със спагети!
(което не пречи след това да зареже спагетите и да подкара само
на салам.)
- Я виж, мамо, това конче си има обувки! Като магаретата и кравите
- същите са! (Обувките, както предполагате, са подковите, но откъде
съчини, че и кравите са с подкови не знам... )
- Мамо, не искам слънчева шапка, много ме сърби косата от нея!
- Мамо, ти кога ще ми коментираш балона?
- Моля?
- Нали ми каза да си измия зъбите и че после ще ми коментираш
балона. Сега вече после ли е?

Трябва още много да ям, за да ми стане пантофката на Пепеляшка”
- коментар след празник в градината и неуспешното мерене на Пепеляшкината пантофка.
Виктор към баба си: "Бабо, легни по-навътре на леглото, че иначе ще
паднеш и ще се счупиш! А аз много ще се грижа за теб като си счупена!"
- Мамо, с коя буква започва "ТУТРАКАН"?
- С "Т".
- А-а-а, не е с Тъ, а е с Ту, защото иначе щеше да се казва не Тутракан,

Искате ли по-добро здраве и да отслабнете здравословно – ЗАВИНАГИ?! Опитайте и ВИЕ с най-ефективната и резултатна
диета! Над 40 милиона доволни клиенти в
над 70 страни!
За повече информация: в Кафе-Аператив
"Теккето" или на Скайп: hyuliya2
е-mail:hyuliya@abv.bg, GSM 0895235679

Виктор идва към мен с тържествено изражение. Връчва ми малка
стъклена бутилка, добре затапена. На въпроса ми "Какво е това?" само
отсича "Отвори я!" Е, отварям я с много мъка. След 5-минутно бъркане
успявам да извадя добре навитият на руло лист, който е успял да натъпче вътре. Листът е подгизнал от остатъците от ракия, които някога
е съдържало шишето. Едва успявам да го разтворя. На него, явно собственоръчно написана от приносителя, се мъдри думата "МИР". Лично
аз тълкувам последното като предложение, отправено от невръстния
ми наследник (добре известен в приятелските среди като Винету) да
заровим томахавката на войната.

24-30.06.2011 г.

ВРЕМЕТО

Слънчево и с още градус-два по-горещо ще е времето
в петък. В събота ще настъпи чувствителна промяна. Сутринта ще има и слънчеви часове, но отначало в Западна,
впоследствие и над Централна България ще се развие
купесто-дъждовна облачност и ще има гръмотевични бури.
До вечерта валежи и гръмотевици ще има и над източните
райони. С усилване на вятъра, от северозапад ще започне
да нахлува студен въздух. В неделя и понеделник ще
е хладно и ветровито. Температурите чувствително ще
се понижат: максималните ще са между 22 и 27°. Предимно облачно, с по-значителни валежи ще е в Източна
България, а над Западна облачността ще е променлива.
Във вторник над Западна България ще е предимно
слънчево и температурите ще са малко по-високи. Над
Източна отново ще превали. В сряда температурите ще
са малко по-високи, но в следобедните часове на места
ще превали и прегърми.
Дежурен синоптик: Гергана КОЗИНАРОВА

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!

тел.: 0894 204 486

ТГ

ТАЛОН

справочник

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

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

за безплатна обява

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари

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 юни – Васил ПЕТРОВ, мл.експерт, Община Главиница
26 юни – Рашко ДЕНЕВ, общински съветник, ГЕРБ,
ОбС-Главиница
26 юни – Йорданка МЕТОДИЕВА, счетоводител, Община Тутракан

27 юни – Маринка ВЕЛИКОВА, счетоводител, Община
Тутракан
27 юни – Жанина СТОЯНОВА, мед.сестра, ЦДГ „Полет”
28 юни – Кирилка НАКОВА, мед.сестра, гр. Тутракан

СМЯХ
- Византийците на император Никифор Генетик преБисери от изпити по история:

- До края на IX век българите живеели в демокрация,
а под това определение западните хронисти разбирали
безредие.
- Аспарух победил Османската империя и създал държавата, а Тервел бил незаконен син на Аспарух от славянка.
- В Европа имало 3 велики сили - франките, българите и
византийците, но за 3 големи сили тази малка география
била твърде много тясна.
- По време на кризата от VIII век враговете оглозгали
периферните части от българската територия.
- Крум е първият владетел, управлявал до края на живота си. През 805г. за отрицателно време той помел
отпадъците от Аварския хаганат и завладял солните
залежи в Трансилвания.
- Чрез този артикул, който все едно, че е злато, България си осигурила икономическо превъзходство в Европа.
- Край р. Средец били избити 6 хил. византийци, което
било строго предупреждение кум останалите живи византийци. Крум отмъкнал и 80 хил. лири от заплатата
на византийците, с което попълнил държавния бюджет.

взели Плиска. Те безчинствали, като се забавлявали,
извършили и нечовешки плагиатства с населението.
Изпили всичкото вино на хан Крум - един ужасяващ факт.
- На византийците бил устроен капан с български
патент - дървено - землена преграда с телена мрежа
отгоре.
- Със задните си части Крум запушил Върбишкия проход, а с предните лично дебнел в засада Никифор Гений.
- По шума на пукащите съчки и на клатещите се
клонки византийците усещали какво ги дебне в гората.
- Повечето от византийците били убити, другите посечени. Дори византийският император загубил смъртта си. Главата му била набита на кол за доказателство
на чужденците, а после поставена върху мравуняк, за да
се почисти от месото. След това хан Крум Страшний
пиел от нея червено вино на големи глътки, присвоявайки
си силата на Империята.
- За разгрома на византийците си има първопричина
- придворният гардеробиер на Никифор избягал от лагера с всичките му дрехи, което се приело като лошо
предупреждение.

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев
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