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РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

у

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 12

Година L

22 - 29 март 2012 г.

Лятно часово време!
Н

е забравяйте! Преминаваме към лятно часово време в
неделя – 25 март от 03:00 часа.
Тогава трябва да преместите часовниковите стрелки с 1 час напред, което означава, че с един час ще спите
по-малко.
С Постановление 94/13.03.1997 г. се въвежда системата
за преминаване между зимно и лятно часово време и се отменя старата социалистическа система на зимно и лятно
часово време.

Цена 0.50 лв.

Обява

за румънско говорящи
Вилно селище „Дюни”, на 8 км от гр. Созопол,

набира румънскоговорящ персонал за сезон` 2012 за
следните длъжности:
- бармани
- сервитьори
- администратори
- охранители
Предимство е владеенето и на немски, английски
или руски език.
Моля изпращайте Вашата автобиография на
e-mail: duni_personal@yahoo.com
Телефон за връзка: 0892 220 451

Зеленото злато на Дунав
- С 880 000 евро е финансиран съвместен проект на
ОНЧ "Н.Й.Вапцаров”, Музея в
Олтеница и Областна администрация-Силистра по ОП
"Трансгранично сътрудничество "България-Румъния"

Ново!

Ново!

Ново!

Магазин „Флора”
Цветя, сувенири, маркови парфюми
и козметика на атрактивни цени!
Заповядайте на ул. „Родина” до СБА!
тел. 0887 865 181
При представяне на
този
талон – получавате

- Книжки за оцветяване, фотосафари, популярна енциклопедия,
фестивали, семинари,
закупуване на две лодки, фолклорни носии, са
част от дейностите по
проекта

5%

Ново!

на стр. 2

До края на март забраната за движение
по „Трансмариска” остава в сила

5%

Ново!

Ново!

Ловците
разселиха яребици

Калина ГРЪНЧАРОВА
„Ще изчакам до края на месеца,
за да видя какво е становището на
доц. Гелков от Русенския университет, който работи върху цялостната организация на движението в
града и тогава ще взема конкретно
решение” – това е становището на
кмета на Общината д-р Димитър
Стефанов след проведеното обществено обсъждане провокирано
от издадената негова заповед за
забрана на движението на автомобили и паркирането по главната
улица „Трансмариска” в частта от
пл. „Суворов” до разклонението за
ул. „Крайбрежна”.
На дискусията се явиха противниците на забраната, липсваха
имата бе тежка не само за хората, но и за
одобряващите я, констатираха
животните в гората. За грижата към тях и
още в началото на срещата самите
участници.
работата на членовете на Ловно-рибарско
Защо е избран точно този учас- сдружение „Сокол” - Тутракан разказва специалистък от улицата, а не е забранена по тът по ловно стопанство Айхан ХАТИП.
цялото й протежение от Старата
на стр.2
на стр. 3

З
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НОВИНИ
ГЕРБ-ТУТРАКАН С НОВО РЪКОВОДСТВО
Новият председател на общинската организация на ПП ГЕРБ в
Тутракан е д-р Димитър Стефанов - това е резултатът от проведеното
на 20 март изборно събрание, в което участва и народният представител Стефан Господинов.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ
В БЪЛГАРИЯ
На 22 март в гр. Пловдив се проведе Общо събрание на председателите на Общински съвети в страната, в което взе участие и
председателят на местния парламент в Тутракан Иван Недев.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
Продължават срещите организирани от Областен информационен
център – Силистра за разясняване на Индикативните годишни работни
програми за 2012 г. на управляващите органи на Оперативните програми. Те са предназначени за представителите на местната власт,
НПО-сектора и бизнеса от всички общински центрове на областта.
Информационната среща в Тутракан е предвидена за 27 март
(вторник) от 10:00 ч. в залата на Общинския съвет, а в Главиница –
същият ден, но от 14:00 ч.
Участниците ще бъдат запознати с основните параметри на предстоящите за обявяване процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ - цел и вид на процедурата; индикативна дата за
обявяване и срок за подаване на проектните предложения; допустими бенефициенти и разходи; размерите на безвъзмездната помощ,
както и процент на съфинансиране.
КРИМИНАЛЕ
200 дка гора са спасени от опожаряване край село Цар Самуил
на 19 март около 13:00 часа. Преди да бъде потушен пожарът,
изгорели 5 дка гора.
През ранната пролет тревната растителност е суха и лесно се
запалва, предупреждават от ОУ „Пожарна безопасност и защита на
населението” - Силистра. Най-често запалванията се предизвикват
от хвърлена неизгасена цигара или клечка кибрит или от палене на
огън на пожароопасни места. В почти всички случаи пожарите могат
да бъдат предотвратени, ако гражданите познават и строго спазват
противопожарните правила и норми.

Моята благодарност!

22 - 29.03.2012 г.

Историческият музей ще бъде
ремонтиран по програма
„Красива България”
О
бщина Тутракан кандидатства с два
проекта по програма
„Красива България” – „Саниране и подмяна на дограма
на Историческия музей” и
„Рехабилитация на парковете „Васил Левски” и „Славянка”. Одобрено е финансирането само за ремонта
на Историческия музей, по
мярка М01 „Подобряване на
градската среда”, стана
ясно през седмицата. От
общинската администрация уточниха, че строително-монтажните работи са
оценени на 37 998 лв., а Община Тутракан ще участва
с 50% съфинансиране на
тази сума. Боядисване на

фасади, ремонт на покривни
части на бившата Теодорова къща и на административната сграда, подмяна на
дограма и изолация против
влага на експозиционна
зала „Тутраканска епопея”
са дейностите залегнали в
проекта.
Предстои посещение на
екип от „Красива България”,
който ще разгледа обекта,
след което ще бъде обявена
обществените поръчки за
изпълнител на проекта.
Тутракан е сред 25-те
български градове, които
ще реализират своите идеи
с финансовата подкрепа на
„Красива България”.
“ТГ”

Проверки за
Забрана за улов на
незаконен риболов щука и бяла риба
С
С
ъвместна проверка по
река Дунав са извършили инспектори от сектор
“Рибарство и контрол” на ИАРА
Силистра и Русе. Проверката е
обхванала района на Тутракан –
р.км. 432 до защитена местност
„Калимок- Бръшлен” – р.км. 450.
Проверени са 13 любители
риболовци, 11 лица, извършващи
стопански риболов и 7 плавателни
съда. Съставени са 2 акта на лица,

Уважаеми съграждани,
Искам чрез страниците на в.”Тутракански глас” да благодаря на д-р
Цаков и целият екип от Хирургично отделение в тутраканската болница
за положените към мен грижи.
На 22 февруари т.г бях подложен на тежка тричасова операция, която
д-р Цаков и екипът му извършиха отлично.
На 29 февруари бях изписан с добри показатели на състоянието ми,
но на 6 март, поради проявена от мен непредпазливост, се разболях от
остра простуда и като последица получих бронхопневмония.
Бях спешно приет от д-р Костов и благодарение на денонощни грижи
положени от лекари и медицински сестри успях да се възстановя.
Сега мога отново да се радвам на живота и да изпълнявам задълженията си към близки и приятели.
Екипът сформиран от д-р Цаков може да прави чест на всяка болница,
нека да го запазим и да му отдадем нужното уважение.
Харесват ми амбициите на кмета на Общината д-р Димитър Стефанов
да запази болницата на града, едно завоевание, с което можем да се
от стр. 1
гордеем.
Още веднъж благодаря на д-р Цаков и на неговият екип за грижите
Калина ГРЪНЧАРОВА
положени за моето оздравяване. Желая на всички здраве и щастие.
- Успяхте ли да опазите
С почит
и подхраните дивеча
Георги ВАСИЛЕВ
през тази тежка зима?
гр. Тутракан
- През зимния период
за членовете на нашето
сдружение най-важна е
грижата за дивеча. Още
през есента планирахме
съобразно нормите за
подхранване на дивеча
ловно-стопанските мероприятия по всички ловни
дружинки. Всеки ловец
плаща такса от 50 лв. за
стопанисване на дивеча.
Тези пари отиват за праКалина ГРЪНЧАРОВА
вене на хранилки, купуване
ожарната, Полицията, Ловно-рибарското дружество на концентриран фураж,
„Сокол” бяха вдигнати на крак през уикенда заради на груб фураж, на сол, охогромния пожар в Защитената местност „Калимок- рана и опазване на дивеча.
Бръшлен”, който донесе и над Тутракан пепел и дим.
Съобразно броя на дивеПожарът е умишлен, категорични са от институциите.
ча, дружинките закупиха
„Пожарът е започнал в територията между Сливо поле и необходимите храни и сисБръшлен и се е насочи към Тутракан. Не можехме да стигнем темно, всяка седмица, се
с пожарните коли до там, такова беше положението” – комен- извършваше подхранване
тираха от РС „Пожарна безопасност и защита на населението” през зимния сезон, за да
- Тутракан.
се преодоляват по-добре
5 декара с тополови насаждения и 200 дка приземно изга- трудните моменти. Общо
ряне са констатирали в горския фонд на опожарената тери- сме хвърлили 3 тона цатория от Държавно горско стопанство-Тутракан, информира ревица тази зима и още директорът инж. Людмил Узунов.
към 400 бали люцерна, а за
„В този район са унищожени толкова животни, не може да целия сезон – 2 тона сол.
си представите!, остро реагира на случая председателя на
- Колко и какви диви
ЛРД „Сокол” д-р Димитър Стефанов. В момента патиците и птици членовете на
всички птици гнездят. Дивите прасета, които там се крият, са Ловното сдружение разродили и малките прасенца не могат да излязат от тръстиката. селиха през миналия лоВсичко това е изгоряло! Миналата година пак бяха запалили вен сезон?
тръстика и намерихме умрели – обгорели и ослепени елени.
- Миналата година сме
Това трябва да е психично болен човек, този, който е напра- разселили 1520 фазана и
вил пожара! Той е за затвора! Не може нормален човек да 300 яребици. Тази година,
направи това.”
през миналите два почини

извършващи любителски риболов
без билет.
Инспекторите са открили и извадили от водата 15 бр. винтери,
поставени по двата бряга на остров
„Радецки” и един мрежен уред от
капрон, без марка, поставени в
работно положение във водата.
Уредите са иззети и е съставен
констативен протокол срещу неизвестен извършител.
“ТГ”

ъс заповед на министъра на земеделието и
храните д-р Мирослав
Найденов се налага забрана
за улов на щука и бяла риба
във вътрешни водни обекти
и река Дунав през периода
на тяхното размножаване до
30 април 2012 г. Забраната е
във връзка с размножителния
период на тези видове риби.
За първи път периода на
забраната е изтеглен малко
по-напред във времето по
настояване на неправителствени организации, ловно-рибарски сдружения и
любители-риболовци. Това

се налага от необходимостта
от опазване на тези видове
риби, заради по-ранния им
размножителен период.
При случаен улов на екземпляри от видовете /щука
и бяла риба/, те следва да се
връщат незабавно в съответния воден обект, от който са
уловени.
Местни тутракански рибари
изразиха недоволството си
от забраната още повече, че
тежкият зимен период тази
година не им позволи да излизат пълноценно в реката
почти два месеца.

Ловците
разселиха яребици Зеленото злато

Умишлен е палежът
в Защитена местност
"Калимок-Бръшлен”
П

дни, разселихме 160 яребици готови семейства.
По 5 семейства на всяка
дружинка, готови двойки,
които да могат да се
възпроизвеждат вече в
природата.
- Ще има ли друго разселване?
- Да, фазани. Ще имаме
фазани след седмица - големи фазани на 1-годишна
възраст, които да почнат
да снасят, да се люпят и
да се въдят. По 3-4 разселвания правим на година. Пролетно разселване
е на яребици и фазани, а
есенното е само фазани.
Проведохме вече и таксацията на животните.
Резултатите през годината от наблюденията
леко се подобряват. Това
се дължи най-вече благодарение на по-внимателно
ползване - без женски
фазани и женски прасета.
Като цяло това разбиране
на ловците допринесе за
подобряването на запаса.
Тази година имаме с около 20 прасета повече от
миналата. На фазаните
също е повишено ползването. Резултатите
от ползването показват
наличието на повече фауна. Опитваме сега с разселването на яребици да
повишим запаса и един ден
да имаме възможността
да ползваме яребици.

“ТГ”

на Дунав

Калина ГРЪНЧАРОВА
аседание на съвместния Управителен съвет на проекта „Зеленото злато на Дунав”
се проведе в средата на
седмицата в залата на ОНЧ
„Вапцаров”, което ще си
партнира по изпълнението
му с Музея в гр. Олтеница
и Областната администрация в Силистра.
Присъстващите бяха приветствани от председателя на читалищното настоятелство Румяна Капинчева,
която пожела успешна реализация.
„Искам в самото начало
на съвместната ни работа
да заявя желанието си, проектът от информационен
да се превърне в екологичен
и да има устойчивост насочена към младите хора”
– каза при откриването
на форума областният управител Никола Димов. А
обществената полезност
на проекта да е по-значителна.”
В заседанието участваха
специалисти от българска и
румънска страна.
Според директора на Музея в Олтеница Доне Шербанеску „река Дунав не е
граница, която да ни разде-

З

ля, а да ни събира”.
Ръководителят на Експертния съвет на проекта
Камелия Георгиева представи дейностите, които
ще се осъществяват в
рамките на една година – до
м. март 2013-та. Ще бъдат
организирани семинари с
детските градини, бизнеса,
НПО и администрацията,
фестивали, конкурси за есе
и рисунка и фотосафари.
Предвидено е издаването
на популярна енциклопедия,
книжки за оцветяване, песни и мултимедия, рекламни
материали, закупуването
на лаптоп, фотоапарат,
компютър, фолклорни носии.
В дейностите е вписано и
закупуване на две лодки – по
една за тутраканското читалище и музея в Олтеница.
Всичко това ще се финансира с 880 000 евро осигурени от ОП «Трансгранично
сътрудничество България
– Румъния».
Уникалното, различното
и най-същественото за
методологията проекта е,
че крайните продукти се
създават от самите целеви
групи, отбеляза Георгиева.
За председател на Управителния съвет на проекта
е избран Иван Недев.
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Ще избират шефове на болницата и
„Комунални дейности”
Калина ГРЪНЧАРОВА
ормалната причина
за провеждане на
извънредното заседание на Общински съвет-Тутракан на 15 март
бе необходимостта от
гласуване на решения за
обявяване на конкурси за
избор на управители на
двете общински фирми
– Многопрофилната болница за активно лечение и
„Комунални дейности”. До
момента те се управляват
от временно назначените,
съответно – д-р Любомир
Бойчев и Гинка Стоянова.
Конкурсът за управител
на болницата е насрочен
за 18 април, а в комисията,
която ще го проведе са
включени и двама общински съветници – Красимир
Петров и д-р Синан Топал.
Кандидатите ще трябва
да представят в общинската администрация Програма за развитие и дейност-

Ф

та на МБАЛ-Тутракан за
тригодишен период.
Съветниците приеха и
текста на Договора за
възлагане управлението на
лечебното заведение.
Конкурсът за шеф на
„Комунални дейности” ще
се проведе на два етапа –
подбор по документи – на
18 април и събеседване – на
19 април.
Членове на комисията за
този конкурс от Общинския
съвет ще бъдат Любен
Драгнев и Вергил Русев.
Състав на Постоянна
комисия, която има правомощията регламентирани
в Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси беше
избран също на това заседание. Тя ще се оглавява от
Светла Стоянова.
Общинският съвет прие
определените пазарни оценРедовната сесия на Обки за продажба на при- в Тутракан, на застроен ката за продажба застроен върху който в момента
даваеми части от имот урегулиран поземлен имот в урегулиран поземлен имот се строи „Търговски ком- щинския съвет е насрочена
с. Варненци, както и оцен- до бл. „Космос-2” в града, плекс”.
за 29 март.

До края на март забраната за движение Тутраканската
по „Трансмариска” остава в сила
болница ще работи
по 65 клинични пътеки
През 2012 г.:

от стр. 1

автогара до пл. „Суворов” бе единият от въпросите?
Забраната влияе негативно на
оборота на магазините – намаляват клиентите или направо се
отказват, вкл. и фирмите, които
доставят стоки за тях, категоричен
бе Метин Касчилар, като добави,
че ще е принуден да затвори своя
магазин. Той напомни, че движението по тази улица е по-натоварено в часовата зона от 8 до 13, а
след това е пустош.
Нотариусите Анелия Раева и
Йордан Даков, също се възпротивиха на кметската заповед изтъквайки невъзможността на възрастни хора и такива с увреждания да
достигат до техните кантори. „Не
е в интерес на гражданите” – окачестви заповедта нотариус Даков.
„Досегашната организация на
движение по улицата беше добра,
не виждам огромно движение,
че да се забранява”, контрира и
нотариус Раева. Според нея, при
снеговалеж, временно може да се
създаде друг ред, за да се почисти
и след това да се върне в нормалния си ритъм.
„Тук изказваме субективни
мнения, но ако трябва да сме
обективни – дошлите от друго

З

място, туристите, нали трябва да
минат по централната улица, да
разгледат историческите забележителности. Обстоятелството наложило издаването на заповедта
вече е променено, отменете заповедта!”, настоя още веднъж тя.
Подобно бе становището на
представителите на банки и застрахователни компании, с офиси
по забранения участък, които
също са усетили затруднение у
своите клиенти и риск от отказване от техните услуги.
„Мнението, което се насложи
по време на срещата бе тази
улица да бъде освободена за дви-

жение, но не и за паркиране. Аз
съм склонен да приема това, при
условие че хората спазват знаците, които стоят там от толкова
много години - каза д-р Димитър
Стефанов, в отговор на редакционен въпрос какво решение е взел
сред срещата. Смятам, че тук вече
е мястото вече на РУ „Полиция” да
си свършат добре работата. Да се
създаде една нормална обстановка на движение по цялата улица.
Тези, които са с офиси и магазини по улицата ще имат паркоместа, които ще заплащат,
съгласно наредбата. Досега,
въпреки че има отредени ня-

колко паркоместа, никой не си
е плащал, предполагам, защото
и никой не им е потърсил тези
средства.
Има Наредба за синя зона,
която е прехвърлена на новата
администрация тя да се ангажира
с това. Мисля, че „синята зона”
в Тутракан няма бъдеще. И г-жа
Раева каза на срещата, ако се
въведе „синя зона” - ще се получи така, че главната улица ще
бъде разчистена за движение, а
съседните малки улички ще са
претрупани с коли. Мое лично
мнение е, че все още нямаме
съзнание за „синя зона”.

Да или Не на автомобилите по улица „Трансмариска”

О

бявеното за 16 март т.г
от Община Тутракан обществено обсъждане на
организацията на движението по
централната улица „Трансмариска”
ме насочи като председател на
Сдружението за защита правата на
потребителите да проведа срещи
с граждани от Тутракан и селата.
Ще споделя това, което не успях
да съобщя на срещата, поради
обективна невъзможност.
Гражданите, които анкетирах са
собственици на магазини, на двете
заведения по улицата, представител на Дирекция „Социално подпомагане”, застрахователи от трите
компании, адвокати, нотариуси,
управителя на фирма „Т.А.Т.” и др.

Похвална е инициативата за
общественото обсъждане на проблема. Свидетел съм на ситуацията
в големия сняг, в тежките 10 дни
за водачите на автобусите. Поради
големия и непочистен сняг по
тротоарите (а беше невъзможно и
почистването му) всички коли на
ведомства и тези на посетителите
бяха паркирани на почистената
улица. Тогава беше невъзможно
разминаването на градски автобуси и автомобили.
Може би в такива моменти,
наистина трябва да е в сила спазването на поставения от години знак
„Минаването забранено!”.
Тук е мястото на съобщя, че ширината на тротоара, особено откъм

ската, е равна почти на ширината
на улицата. Да не говорим, че
общо ширината на двата тротоара
е по-голяма от тази на самата ул.
„Трансмариска”! При подмяната
на тротоарните плочки преди 5-6
години, излязохме с предложение
до кметството да бъде намалена
ширината на тротоарите, за да
стане улицата по-широка, но ни
отговориха, че имало кой да преценява и решава. Въпрос на виждане!
Мненията и предложенията
на анкетираните граждани са
следните:
1. Знакът за забраната да е в
пълна сила за всички превозни
средства, с изключение на автобусите от градския транспорт и

спешни таксита (само при бедствия, тежки атмосферни и пътни
условия).
2. При нормални условия за
уличното платно - да бъде разрешено преминаването на транспортните средства без паркиране.
3. С право на спиране на автомобили, пътниците, на които ще
ползват услугите на ведомствата
– социални услуги, оглед на кола
при застрахователи, съдебни,
адвокатски и нотариални услуги,
поща, банкови услуги за кратко
време.

а работа по условията
на НРД` 2012 Районна
здравноосигурителна каса-Силистра сключи договори с
65 изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ.
Спрямо броя на лицата, включени
в пациентна листа в областта един
лекар обслужва средно 1 906 броя
лица, като най-големия брой лица
в една пациентна листа е към 4 095,
а най-малко - към 420.
По разпоредбите на Национален
рамков договор за дентални дейности с РЗОК Силистра ще работят
62-ма стоматолози, както и една
групова практика, обединяваща
двама стоматолози.
45 са изпълнителите на специализирана медицинска помощ
– индивидуални практики, които
сключиха договор с РЗОК за 2012
г. Подписан е и един договор с
ДКЦ, в чийто състав работят 21
специалисти, три договора с Медицински центрове – един от гр.
Тутракан (с четирима специалиста
и два от гр. Силистра, от които
един с 21 специалиста в състава си,

а втория с трима). Договор ще подпише и Групова практика по пакет
хирургия с четирима специалисти.
Тази година медико-диагностична дейност, която ще се заплаща
от Здравната каса ще изпълняват
9 лаборатории, в това число лабораториите в трите многопрофилни
болници за активно лечение в
Силистра, Тутракан и Дулово.
Двадесет и една са аптеките
в договорни отношения с РЗОК,
които предоставят лекарствени
средства, напълно или частично
заплащани от здравната каса. По
две аптеки, работещи със здравната каса има в Тутракан, Дулово
и с. Айдемир, а по една са в гр.
Алфатар и с. Главиница.
РЗОК Силистра приключи
сключването на договорите за
работа по клинични пътеки с
трите многопрофилни болници в
Силистренска област. Най-много
клинични пътеки през тази година
договори МБАЛ Силистра – 174,
следвана от МБАЛ Тутракан с 65
и МБАЛ Дулово с 31 клинични
пътеки.
“ТГ”

Обследване на щетите
от студената зима

П

рез тази седмица се
извършва обследване
и оценка на щетите,
нанесени от тежката зима на
есенниците в Силистренско,
съобщи Владимир Костадинов, експерт от Областната
дирекция „Земеделие”. Наблюдението ще обхване 10%
от засетите площи с пшеница
и ечемик. Ще бъдат обследвани над 53 000 дка с пшеница и
над 5 700 дка с ечемик.
Стопаните, които имат копрометирани посеви с рапица,
Цветана КИРОВА,
трябва да подадат заявление
Председател на Сдружението за
в Общинските служби по зезащита правата на потребителите меделие за пропаднали площи

от неблагоприятни климатични
условия. Огледът на рапицата
се извършва на два етапа през
две седмици, след което може
да се пристъпи към разораване.
Предварителната информация
от разговори със зърнопроизводители е, че има пропаднала
рапица и пожълтяване на места
в полетата с пшеница. Условията по време на сеитбата на
рапицата са били тежки, есента
е била суха и семената не са
поникнали редовно.
Пшеницата също е повлияна
от сушата през есента и не е
навлязла в зимен покой в необходимата фаза.
“ТГ”
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"Памет и забрава в националното и родовото пространство"

Н

а 1 и 2 март в гр. Силистра
се проведе областната
литературна конференция
на тема "Памет и забрава в националното и родовото пространство".
Тя се организира за шести път
от Великотърновския универ-

клас и Луиза Ганева, Мерал Сезгин,
Моника Василева, Инна Йорданова
и Радостина Стефанова от 11б клас.
Пет от тях са получили отлични
оценки – Таня и Теменужка от 11 а
клас и Луиза, Инна и Радостина от
11 б, информира преподавателката

по български език и литература
Иванка Змеева.
Според правилника на университета оценката се признава
за резултат от конкурсен изпит
за специалности, в които може
да се кандидатства с оценка от

държавния зрелостен изпит по
български език.
В. „Тутракански глас” ще спази
традицията и в няколко поредни
броя ще публикува творбите оценени с отличен, както и част от рецензиите на проф. Радослав Радев.

Сякого слушай, свойто не забравяй
Н

се озовавала със забит нож от
хора, които не съм очаквала да ме
предадат. А вие? Да не би хората,
които ни контролират да са повече
от нас? Не! Но ние ги приемаме и
ги караме да се чувстват по този
начин. Познатата на много от нас
сентенция: „Проблемът на света
е, че умните винаги се колебаят,
а глупавите са самоуверени” се
отнася точно за самовлюбени и
самоуверени индивиди, на които
даваме власт над себе си и на
които се кланяме. Надявам се
нашето поколение да опровергае
някой ден тези тежки, но и истинни
думи, защото какво общество ще
съществува без мислещи хора? И
какъв е смисълът изобщо да говорим за общество при липсата им?
Какви избираме да бъдем – нечии играчки или мислещи хора,
които имат собствено мнение.
Аз избирам да съм разсъждаващ
човек с реален поглед към света.
По този начин ще се превърна в
личност, способна да начертае
житейския си път. Убедена съм,

че умните винаги ще бъдем една
крачка по-напред от глупавите.
Атанас Далчев е казал: „Всеки
стил е един компромис между индивидуални и общоприети
форми на израз. Изграден само
от първите, той рискува да остане
недостъпен. Ограничен само във
вторите, той вече е шаблон, не
стил.” Всеки, който се замисли
над тези думи, ще осъзнае колко
истина и логика съдържат. Все пак,
най-високо се оценява и запомня
различното и нестандартното, но
ограничените, които се придържат
към една единствена теза и не смеят да излязат от нейните граници,
няма да го разберат.
Всички сме различни, както
знанията и начинът ни на мислене. Те ни разграничават, защото
формират мирогледа ни, а и човек
вижда толкова, колкото знае. За
това мястото ни в обществото, определено от социалния ни статус,
също е различно и то определя
отношенията ни. Ако излезем от
на стр. 6

Радостина СТЕФАНОВА,
11 б клас
СОУ "Йордан Йовков”,
гр. Тутракан

ситет "Св. Св. Кирил и Методий"
и Регионалния инспекторат по
образованието. Ръководител на
конференцията бе проф. Радослав
Радев - преподавател във Великотърновския университет.
В тазгодишното й издание участ-

ие сме нищожна част
от свят, пълен с хора,
с различни идеали.
Някои се придържат към
своите разбирания, други
към чуждите, а трети... те
живеят изолирани, вгледани
в себе си. За да оцелеем в
този забързан, променящ се,
а понякога и опасен свят,
трябва да си отговорим
на въпросите: Към какво
се стремим? Какви искаме
да бъдем? Какво искаме да
запомним? Тези въпроси
трябва да вълнуват всеки,
загрижен за бъдещето.
От изборите, които правим,
си проличава нашият характер,
разбиранията ни и градацията от
обикновени хора към личности с
реален поглед за света. Но как ще
направим правилния избор? Дали
трябва да се справяме сами, или

ваха 57 ученици от всички средни
училища в Силистренска област.
СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан бе представено от девет единадесетокластници: Таня Христова,
Теменужка Савова, Габриела Маринова и Станислава Стефанова от 11а

някой трябва да ни каже какво
следва? И в двата случая рискът е
еднакво голям. Лично аз смятам,
че е редно да се вслушваме в
съветите на хората около нас, но и
да се придържаме към собственото
си мнение, защото има неща, за
които изборът, който трябва да направим, е само и единствено наш.
Всеки има мнение, което отстоява
или поне така трябва да бъде. За
нещастие, с всеки изминал ден все
по-малко хора го правят. Защо?
Дали е от страх да не останат
неразбрани, или просто не се интересуват от последствията? Каквато
и да е причината, нека се замислим
накъде отива светът и не забравяме ли кои сме всъщност? Липсата
на мнение показва колко голям
и трудно разрешим е социалният
проблем на света, а именно колко
болка, агресия, слабохарактерност
и безразличие ни заобикаля. След

като това е образът на съвременния човек, този на човека от
бъдещето ще е още по-трагичен,
защото постепенно хората спират
да разсъждават по неизвестна за
мен причина и разчитат на чуждо
мнение. Личностното ни развитие
се губи в пространството и ние
оставаме просто някакви фигури,
движени от времето. Да оставим
някой да ни диктува всяко движение, всяка стъпка към прогрес
– това е човешката глупост. Какво,
след време ще искаме позволение
и да дишаме ли? Няма да се учудя,
ако се стигне до там. Стига! Ние
сме хора и имаме права, които не
трябва да позволяваме да бъдат
потъпкани.
За никого не е тайна, че в стремежа си да се харесаме на някого
пренебрегваме собствените си
желания, но в отплата не получаваме същото. Много пъти съм

Математиците на
СОУ „Йордан Йовков”
отново показаха класа

От СОУ „Христо Ботев”:

Успехи на олимпиада по
информационни технологии

Н

а областния кръг на
Олимпиадата по информационни технологии проведен в Силистра
умения и прецизност показаха ученици от област
Силистра с представените
46 проекта в пет категории. С висок състезателен
дух възпитаниците на СОУ
"Христо Ботев" от VII, V и Х
клас защитиха своите проекти. Според регламента

Н

а 17 март в гр.
Силистра се проведе областния кръг
на математическото
състезание "Европейско
кенгуру”.
Учениците от природоматематическите паралелки в СОУ "Йордан
Йовков" отново показаха,
че са сред най-добрите в
областта, информираха
от най-голямото средно
учебно заведение в общината.
Цветан Цвятков Томов
от 8б клас се класира
на второ място, а Валери Каменов Змеев от
9б клас - трето място.

Техен преподавател е
Нидалина Куманова.
Във възрастовата
група на единадесетокласниците Даниел
Маринов Грънчаров от
11б с ръководител Димитрина Неделчева завоюва трето място.
Благодарим на учениците за достойното представяне и поздравяваме
техните родители.
Европейското кенгуру
е математическо състезание за ученици от 2
до 12 клас. Има два кръга
- областен и национален.
Състезанието е под
формата на тест с 5 из-

бираеми отговора. Броят задачи e според възрастта. При областния
кръг на 2 клас се дават
18 задачи, 3-4 клас - 24
задачи, 5-6 клас - 30 задачи, 7- 8 клас - 30 задачи, 9-10 клас - 30 задачи
и 11 - 12 клас - 30 задачи.
При "Европейското кенгуру" има вариант и със
задачи на френски език.
Времето за работа е
75 минути (важи и за
двата кръга).
Състезанието се провежда в над 40 държави.
Инициатор на "Европейското кенгуру" е проф. Андре Деледик от Франция.

проектите с над 75 точки
се допускат за разглеждане
пред компетентна комисия
в София. Тя определя 20те най-добри проекти от
цялата страна във всяка
категория и ги допуска
до Национална олимпиада.
Резултатите от Областната комисия в състав К.
Дженкова - ст.експерт по
математика, информатика и ИТ, А. Атанасова -

ст.експерт информационно
осигуряване и инж. Величка
Белева - пом.-директор на
ПГМТ "Владимир Комаров"
- Силистра за проектите
на учениците от тутраканското средно училище
показват, че 5 са набрали
необходимите точки за
национален кръг.
В категория Мултимедия
(V - VIII клас) проект "Музикалните инструменти"
на Владимир Енев от VIIIа
и Владимир Димитров от
VIIIб клас е с максимален
брой 100 точки.
Също с максимален брой
точки са оценени в категория Уеб сайт (V - VIII клас)
два сайта - "Аз рисувам" на
Теодора Филипова и Ирен
Маринова от VIIIб клас и
"Фитнес" на Радослав Косулиев от VIIIб клас и Иван
Василев от VIIIа клас. В
същата категория сайтът
"Леденият континент" на
Моника Георгиева Данчева
от VIIа клас е с 98 точки.
В категория "Мултимедийни
приложения" (IХ - ХII клас)
проектът "Пасивни градивни елементи" на Десислава
Георгиева Данчева от Ха
клас е набрал 98 точки.
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Цветна градина тутракан

Уважаеми читатели,

тново възобновяваме издаването на страницата „Цветна
градина Тутракан”. Имаме удоволствието да ви поздравим с
настъпилата пролет и да си пожелаем взаимно много цветност в живота ни!

Припомняме, че на страницата ще намират място всички

важи идеи за разкрасяване/озеленяване/
зацветяване на Тутракан и населените
места от общината.
Ако ни поканите, ще влезем и във вашия
дом, за да покажем на всички любовта ви
към цветята и всякакъв друг вид флора.
В редакцията вече очакваме вашите
мнения за това какви искате да виждате
в „цветно” отношение улиците, парковете, дворовете в Тутракан и селата.
Кой може да изпълни вашите идеи? Единствено Общината ли? Склонни ли сте
към благотворителност?
А бихте ли участвали в изложба на
цветя?
В този брой, три дни след астрономическата пролет, ще „хвърлим” поглед
в едно от най-посещаваните места в
града – парк „Христо Ботев”.
Ще ви „срещнем” с мнението на млади
майки и разбира се, Евгения Бонева ще
разкаже своите идеи за красотата на
парка.
И един пролетен стих публикуваме
тук за вас, от местния автор Костадин
Мирчев.

поетично
Светла пролет
Белият вятър задуха
и облаци мрачни прогони,
сияйно се слънце показа
и ми намига отгоре.
Шумят горите разлюляни,
погалени тревите се люшкат,
в ухото ми вятърът шушне:
„Човече, пролет е вече!”
Разцъфтяха се леските,
разцъфтяват и върбите.
Пчели работни забръмчаха,
мравки изпълзяха.
В прави редици по голите жици
врабчета-момчета са песен запели:
„Чуйте ни всички немигрирали птички –
пролет красива тук е дошла!”
Добре дошла ти пролет светла!
Добре дошла си тук, при нас!
Добре дошла и дай надежда,
че не си за мен последна!

Един час в парка

Костадин МИРЧЕВ,
гр. Тутракан

Евгения БОНЕВА:

Паркът ни е хубав,
ще го направим
още по-красив!

Илиана РАЦОВА:
Маринела ВЪРБАНОВА: райграс, мисля, че това е
Повече райграс трябва
Харесвам цветята и е най-важното за един парк.
Кремена МАРИНОВА:
да има и по-малко рози – хубаво да е шарено навсяПаркът трябва да е позаради малките деца!
къде. И зеленина да има,

цветен, по-хубав, повече
райграс да има. За децата
задължително трябва да
има много повече места
да играят. Сега има няколко люлки и те не стигат.
Вижте, паркът е пълен
с малки деца. И в другия
край е необходимо да има
люлки, за да не се струпват всички на едно място.
Пързалката е супер неудобна, децата падат
от нея, от горе падат,
редовно!
За децата трябва да
има и велоалея. Може да
не е в парка, но е необходима.
Яница МЕТОДИЕВА:
Трябва да има повече
детски кътове в парка. Трябва нов пясъчник,
нови люлки и пързалки.
Петдесет деца на един
пясъчник – не става! И
той е в окаяно състояние.
Метачките като метат
парка изхвърлят боклука
в пясъчника.
Трева има достатъчно,
само трябва да се поднови.

С

лед Първи април паркът няма да остане в това следзимно състояние! Ще предложа на Общината, ако има
средства, вместо такива едногодишни цветя – да сложим многогодишни, както тук направихме с билковата градинка, за да бъде по-лесно поддържането и по-икономично. Ако
трябва и мини рози могат да се засадят, те не струват скъпо.
Иначе тук най-напред ще трябва да се изтърмъчи, да се
прекопаят всички градинки. През миналата година сме засадили пролетни цветя, които скоро ще се покажат – лаленца,
зюмбюли, нарциси има на определени участъци и ще предадат първата цветност на парка. Цветята са от дарители.
Необходима е санитарна резитба на дърветата. Има много
деформирани дървета, изсъхнали клони, които трябва да се
премахнат, защото са и опасни за посетителите.
Дейностите по озеленяването на парка ще бъдат извършвани от работниците, които сега завършиха обучителен курс
за озеленители. Ще се включат и хората от аварийната група,
от които съм много доволна. Много работливи жени!
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Сякого слушай, свойто
не забравяй
от стр. 4
границите на общоприетото, ще
открием много повече любопитни
факти, които могат да променят
живота ни.
Нека запазим най-хубавите си
качества и се научим да отстояваме собственото си мнение, а

не да станем част от купчината
копирвачи, в каквито съвременният
свят е превърнал по-голяма част от
общността. Не трябва да се променяме коренно заради някои и да
поставяме себе си на втора позиция,
защото чуждите съвети не винаги са
правилни и в много случаи има теж-

Уважаема Радостина,
екстът ти те показва
като човек с много
жив темперамент,
динамична, взривяваща, с
готовност на боец, чувствителна към порядките в
обществото. Оригиналността ти се корени в твоята
необичайност, проличаваща
както при избора на заглавието, така и в разсъжденията. Пишеш сякаш създаваш
правила за спасяване на
личността, а оттам и на

света. Композицията на есето се гради по импулсите на
мисълта ти, със специфични
обрати, бързи и увличащи, но
и сравнително кратки, сменящи мисълта неочаквано.
Недоизказаността, на която
ти държиш, е без свое време
и пространство в текста,
поради това читателят ти
няма време да се възползва
от нея. В тази връзка се е
получило едно противоречие,
имащо отношение както
към начина ти на мислене,
така и към стила. В какво
се изразява то: бърза мисъл
в тежка фраза, претрупана
с излишни думи и повторения. Когато текстът ти е
спонтанен, както това есе,
мисълта ти е лека, жива,
пъргава, но по нея са накачени думи-паразити, които й
пречат да излети. Преглеждаш ли есето си, трябва да
си жестока и безкомпромисна, триеш и съкращаваш,
комбинираш, за да намалиш
товара на фразата.
Уважаема Радостина, разбирам защо се получава тази
тежка фраза при теб и няма
да те съветвам, за да не се
получи подчертаната от

Т

ки последствия, които сами трябва
да понесем. Нека не забравяме кои
сме и направим така, че да бъдем
запомнени. Начинът да го постигнем е да бъдем трезвомислещи
личности и да запазим ценностната
си система, а от околните да приемаме само най-доброто.

"ВЕЧЕ СМЕ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЗАКОНЪТ И НИЕ”

Н

а тази тема разговоряха
седмокласниците от СОУ
„Йордан Йовков” на среща
инициирана от класните им ръководители Дияна Цвяткова и Елка
Стоянова, както и от педагогическия съветник Лилияна Стойкова.
Учениците бяха запознати от
теб обидност да те учат инспектора с българските докуда дишаш. Знам колко много
време ми трябваше, докато
се науча да съкращавам, а и
колко настръхнал бях, когато другите го правеха върху
мои текстове. Защо е така?
Защото мисленето има определен ритъм, словото е като
музика и когато някой ти
махне дори една дума, имаш
чувството, че е разрушил
хармонията. В мисленето
обаче има вторично утаяване, тъй като смисълът се
стреми да изплува отгоре,
особено, когато се задушава.
Тогава нещата се пренареждат. То е все едно стъпваш
във вода, която първоначално се размътва и чак когато
се утаи – виждаш стъпката
си. Така е и със смисъла - идва
мътен и непредвидим, непокорен, дори и в тайнствена
неяснота, но след като мине
лудостта му, се оглежда, за менти за самоличност - лична
да види в какъв порядък си карта, паспорт, свидетелство за
го поставила. Ти си все още управление на МПС, моряшки и
опиянена от лудостта на дипломатически паспорт. Подробсмисъла, надявам се да дой- но децата бяха запознати с личде ден, когато се замислиш ната карта, тъй като на 14 години,
повече и за неговия порядък. децата навършват пълнолетие и
Проф. Радослав Радев този документ е задължителен.
Разяснено бе, че в срок от един
месец задължително се подават
заявление за постоянен адрес и
акт за раждане в паспортна служба
по местоживеене и е задължигане на Закона за насърчаване на телно да присъства поне единият
заетостта са либерализиране на родител. Първата лична карта от
процедурите за работодателите 14 до 16 години е безплатна. Ако
при ползване на различните насър- се подават документи след начителни мерки за разкриване на вършване на 16 г., таксата е 13 лв.
работни места и субсидирана за- След навършване на 18 г., картата
етост, подобряване на услугите за важи 10 години.
Другият важен момент е, че личрегистрираните безработни лица,
повишаване ефективността на из- ната карта трябва винаги, задълразходваните бюджетни средства, жително да се носи. Младите хора
предоставяни на работодателите правят много често нарушения в
при ползване на насърчителните това отношение. За нарушителите
“ТГ” са предвидени глоби от 20 до 50
мерки.

Промени в Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на заетостта

П

равителството одобри
промени в Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, свързани с
изискванията към работодателите
при ползване на насърчителните мерки за разкриване на работни места.
С новите текстове се облекчава
редът, по който работодателят доказва, че отговаря на условията за
кандидатстване и ползване на насърчителните мерки за разкриване
на работни места. Вместо документ
за средносписъчната численост
на персонала в предприятието за
последните шест месеца, той ще
представа писмена декларация,
че през последните три месеца
не е освобождавал работници и
служители, наети на работните

места за същите длъжности, за
които кандидатства, или на които
вече е наел безработни.
Облекчава се процедурата за
поддържане на регистрацията на
безработните лица в дирекциите
„Бюро по труда”. Предоставя
се възможност на безработните
лицата да потвърждават статуса
си и да поддържат регистрацията
си не само на място в дирекциите
„Бюро по труда” при среща с трудов посредник, но и с декларация
по образец, изпратена по реда на
Закона за електронния документ и
електронния подпис при спазване
на срока за уведомяване.
Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията в Правилника за прила-

Исторически музей - Тутракан
по повод 45 години музейно дело в
Тутракан обявява
конкурс

„От раклата на баба”
за събиране на предмети, документи,
снимки за попълване
фонда на музея, който
ще тече до края на
месец април.
Най-активните участници ще бъдат наградени с издания на
музея, както и ще
получат дарителски
свидетелства на тържествена церемония
на 17 май т.г.
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ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В СЪБОРА
"ЗАФИРОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА` 2012”
До колективи от читалища, клубове, училища и
други културни организации

Уважаеми господа,

имаме удоволствието да ви поканим за участие в Третия
фолклорен събор „Зафирово пее и танцува` 2012”, който
ще се проведе на 12 май 2012 г. от 10.00 ч. на площада
пред НЧ „Христо Ботев” в село Зафирово, област Силистра.
Организатор на събора е Сдружение „Роден край –
село Зафирово”.
Целта на събора е да съхранява, популяризира и развива
народното песенно и танцувално творчество на България
и да се поддържат културните взаимоотношения между
самодейните колективи от страната. Да се насърчи приемствеността на младото поколение към активно общуване
с изкуството и фолклора. Вярваме, че ще се отзовете на
любезната ни покана и ще предадете за нея и на ваши
колеги, а с участието си ще станете част от нашия празник.
Съборът не е с конкурсен характер.
Заявката за участие в свободен текст трябва да включва:
име на групата и населеното място, име на ръководителя,
брой участници и песните (танците), които ще се изпълняват.
Препоръчваме времетраенето да не надминава 10 мин.
За информация: Диана Василева – Председател на
Сдружение „Роден край – село Зафирово”
Очакваме вашите заявки на адрес: с. Зафирово 7610,
обл.Силистра
Сдружение „Роден край – село Зафирово” или на GSM
0893543708
Краен срок за подаване на заявките за участие:
30.04.2012 г.

лв. Инспекторът изтъкна, че при
проверки на органите на реда,
често се налага да санкционират
тийнейджърите.
Припомнени бяха и някои правила от Закона за закрила на
детето, а именно, че родителите,
настойниците и другите лица,
които полагат грижа за дете, което

Закона за борба с противообществените прояви - с предвидените
в закона възпитателни мерки за
ученици допуснали прояви и на
родители, ако се установи, че не
полагат достатъчно грижи за децата си. Проведоха се разисквания
по казуси, касаещи противоправни
деяния, допуснати от децата от 8

не е навършило 14 г. са длъжни да
го придружават след 20 ч. и след
22 ч., ако детето е навършило 14,
но не е навършило 18 г.
Ако родителите, настойниците и
другите лица, които полагат грижа
за дете не могат да го придружат,
са длъжни да му осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов
придружител на обществени места, след 22 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18
години. Тук виждаме, че деца над
14 години, дори с придружител НЕ
МОГАТ да посещават обществени
места. За допуснати нарушения,
родителите се глобяват от 500 до
1000 лв.
Тодорка Ангелова разясни на
учениците основните моменти от

до 18 години.
Безспорен е фактът, че в борбата срещу противобществените
прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните, постигането на положителни резултати
е немислимо без повишаване
отговорността на институциите,
които работят с малолетни и непълнолетни, както и осъществяване на пълен, действен и ефективен
синхрон между тях. Комисията
апелира към всички: „ДА БЪДЕМ
БДИТЕЛНИ И ОТГОВОРНИ, ЗАЕДНО
ЩЕ УСПЕЕМ!”
Гости на тематичния разговор
бяха Тодорка Ангелова – секретар
на МКПББМН и Минчо Цвятков инспектор Детска педагогическа
стая при РУ ”Полиция” - Тутракан.

Ловно-рибарско дружество
"Сокол”-Тутракан

Покана
Управителният съвет на Ловно-рибарско дружество
„Сокол”, гр. Тутракан, съгласно чл.25, ал.3 от Устава
на сдружението и чл.26 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, свиква Общо отчетно-изборно събрание на сдружението, което ще се проведе
на 21.04.2012 г. от 15:00 часа в залата на Общински
съвет -Тутракан при следния

Дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на сдружението
за 2011 г.
2. Приемане отчет за дейността на Контролния
съвет за 2011 г.
3. Изменение и допълнение на Устава.
4. Приемане основни насоки и програма за дейността на сдружението през 2012 г.
5. Приемане на бюджет за 2012 г.
6. Вземане на решение за размера на членския внос
– встъпителен, редовен и намален за 2012 г. на членовете ловци и санкция за закъснелите.
7. Вземане на решение за размера на членския
внос – встъпителен, редовен и намален за 2012 г. на
членовете риболовци.
8. Освобождаване на членовете на Управителния и
Контролния съвет.
9. Избор на членове на Управителния и Контролния
съвет.
10. Избор на Председател на Управителния съвет
от състава му и избор на председател на Контролния
съвет от състава му.
11. Избор на представител/и/ на сдружението,
който/които да го представлява/т/ в националната
организация на ловците и риболовците и избор на
знаменосец на сдружението.
Председател:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Съобщение
На 31 март 2012 г.

Предвеликденско пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
6:00 – Отпътуване. Пристигане в Букурещ около 9 часа.
9:30 - 14:00 часа – Свободно време в търговската зона „Драгонул
рощу” /Китайския базар/
15:00 - 17:00 часа – Свободно време в търговската зона "Баняса" - търговски парк от 450 хил. кв.м с най-големите в света
магазини - за мебели IKEA, хипермаркет Carrefour с галерия Feeria,
магазин "Mетро", Bricostore
17:30 – 19:30 часа – Пешеходна разходка през центъра на
Букурещ
19:30 – Отпътуване от Букурещ
21:00 – Пристигане
Цена: 39 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси, панорамна обиколка
на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в
чужбина”, водач от туроператора
1 леа = около 0,50 лв.
Необходими документи:
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия родител – нотариално заверено пълномощно от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453

ПРОДАВАМ
Къща с двор

За справки: 0889 230 665

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

Оптиката в Тутракан
променя своите работни дни!
От 20 март 2012 г. ще работи във
вторник и четвъртък от 10:00 до 16:30 ч.

Продава се
Тристаен апартамент
на ул. "Сакар планина" №12, вх.Е, ет.5.
Може и замяна за къща.
Цена по споразумение.
За допълнителна информация на тел.:
0884 779 634

Заповядайте
Заповядайте в новооткрития магазин
в кв.”Текето” за дамска, мъжка и юношеска конфекция! Ново зареждане съобразено с модната тенденция 2012 г!
Работно време от 8.00 до 19.00 ч. всеки

През следващите два дни в Западна
България ще бъде слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, там на отделни
места е възможно да превали слаб дъжд. Минималните температури
ще са между 3 и 8, максималните в петък ще са между 16 и 21°, а в
събота с 2-3 градуса по-високи. В неделя ще се заоблачи и на места
ще превали слаб дъжд. В понеделник ще има значителна облачност и
валежи, предимно от дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад,
по-късно и от север-североизток, ще се усили до умерен, а температурите ще се понижат значително и в източните райони дъждът ще
преминава в сняг. Във вторник валежите ще спрат, а облачността от
запад ще се разкъсва. Минималните температури ще са между 0 и 5, а
максималните между 7 и 12°. В сряда облачността над цялата страна
ще намалее, дневните температури ще се повишат с 3-4 градуса.

ВРЕМЕТО

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

До Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, торф, препарати, торове
За справки: 0866 60 079

Продава се
търговски обект в центъра на
с. Нова Черна с площ 45 кв.м
Цена: 20 000 лв.

За допълнителна информация:
0888 835 651

Санитарен магазин
Продукти за вашето здраве, медицински
консумативи, помощнотенически средства, ортези и др.
Търсете в сградата на
Болницата до Лабораторията
За справки: 0893 93 90 93

Сканди

Място за
вашата
обява

там, край реката...

Разпределени са средствата
за спортни дейности

Мариета СПИРОВА
началото на седмицата
Общинската експертна комисия по спорт, която е
формирана с решение на Общински съвет-Тутракан, разпредели
средствата за спортни дейности за
настоящата година.
Община Тутракан ще подпомогне
спортните клубове в общината,
Ученическите игри през учебната
2011/2012 г. и инициативите от
Спортен календар`2012. Предвидените финансови средства са в
размер на 49 000 лв. Целта е да се
даде възможност на подрастващите
масово да спортуват.
Разискванията се проведоха под
формата на конструктивен диалог,

В

както в края ги определиха членовете на Спортната комисия. На срещата присъства кметът на общината
д-р Димитър Стефанов, а комисията
председателства заместник-кметът
Петя Василева.
Стана ясно, че целогодишен учебно-тренировъчен процес има само
при някои от спортовете, а това е в
ущърб на децата. За да е ефективна
финансовата помощ, която Общината оказва, спортните клубове
трябва да дадат възможност на повече деца да изберат, какво да спортуват и да провеждат занимания
целогодишно под наблюдението
на учител или спортен инструктор.
На тази основа клубовете трябва да
получават и допълнителните сред-

ства от Общината, които по
мнението на Комисията не
са се разпределяли в правилна посока досега.
Средствата за 2012 г.
бяха разпределени между Спортен клуб по борба
„Истър”, Спортен клуб по
кану-каяк „Олимпия 2000”,
Спортен клуб по хандбал
„Дунав”, Спортен клуб по
шах „Трансмариска”, Клуб
по водомоторен спорт, ФК
„Белица” - мъже и ФК „Белица” - ученици, ФК „Заря”, с.
Цар Самуил, ФК „Спортист”,
с. Преславци и ФК „Панайот
Хитов”, гр. Тутракан.
Общината подпомага и
стартиралите вече Ученически
игри. В началото на месец март се
проведе Общинският турнир по волейбол. Вече преминаха общинския
и областния етап по тенис на маса.
Скоро ще бъде лицензиран Клуб
по бадминтон, който ще започне
приема на желаещи да тренират
този спорт деца.
Предстоящи мероприятия по
Спортния календар на общината са
спортният празник „Тутраканиада”,
турнирът „OFFRoad”, традиционният
Празник на реката, Есенен крос,
Общински турнир по шахмат.
Заделени са и средства за освежаване на спортната площадка
до сградата на Клуба по борба и
за закупуване на спортни пособия.
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Тенис на маса

Отборът на Интерната в
с. Варненци - първи в областта

Н

а проведеното на 18 март т.г
областно първенство по тенис на
маса за юноши домакинствано от
областния център Силистра отборът
на Социално-педагогическия интернат
„Христо Ботев”, с. Варненци завоюва безапелационно

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

25 март – Мария КИРЯКОВА, учител, СОУ „Йордан
23 март – Ружди САЛИМ, член на УС на МИРГ „ГлавиЙовков”
ница-Тутракан-Сливо поле”
26 март – Николай КУЦАРОВ, огняр, ДГС-Тутракан
23 март – Иванка ИВАНОВА, хигиенист, СОУ „Йордан
28 март – д-р Димитър СТАНКОВ, стоматолог
Йовков”
28 март – Нуршен ХЮСЕИН, гл.спец., Д”Социално
24 март – Албена БАЛКАНДЖИЕВА, соц.работник,
подпомагане”-Главиница
Д”Социално подпомагане”-Тутракан
25 март - БЛАГОВЕЩЕНИЕ - имен ден имат Благовест,
24 март – Неждан РЕДЖЕП, техн. сътрудник, ОбщинБлаговеста, Благой, Блага, Бонка, Бончо
ски съвет-Главиница

СМЯХ

първото място.
Отборът ще представи община Тутракан по време на зоналното първенство,
което ще се проведе на 19 април в гр.
Търговище.

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”

СУДОКУ
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Докторът сяда до леглото на пациента.
едно момче поръчва за пореден път със замах две кани вино. Приятел- Всичко е готово за операцията. Каква упойка предпочитате - без- ката му го дръпва за ръкава и проточва с глезен глас:
платна или платена?
- Милооо, ама, нали знаеш, че днес има и друг празник...
- Разбира се, че безплатна докторе...
- Ей, верно, бе - плясва се по челото младежът и допълва поръчката:
- Добре. Аз съм Сънчооо, ида от горицааа...
- Две кани вино и порция СЪРЧИЦА!
- И от мен да запомниш - поучава баба внучката си - Всяка жена трябва
да има поне една голяма любов в живота си!
- Бабо, а коя беше твоята голяма любов?
- Моряците, чедо - отговаря бабата.

- Тате, тате! Купи ми бонбони!
- Голяма си вече за такива глезотии!
- Сериозно? Значи вече мога да пия, да пуша и да ходя по мъже?
- Кои бонбони?

- Скъпи, докторът ми препоръча дълга почивка на море. Къде да
Алберт Айнщайн умира и отива на небето. Посреща го самият Господ.
отидем - на Бали или на Малдивите?!
- Добре дошъл, Алберт! За нас е чест, такъв велик учен, такава велики
- На друг лекар!
формули измислил!
Айнщайн казва:
В американско кметство отива индианец и пита:
- Остави ги моите формули. Аз цял живот чакам този миг, та да видя
- Искам да си сменя името. Възможно ли е ?
твоята формула - онази, по която направи човека.
- Да. Как се казвате?
Господ се дърпа:
- Аз се казвам "Големия локомотив, който бълва дим".
- Това са стари работи, нищо интересно няма, какво толкова. . .
- А как искате да се казвате?
След дълго настояване Господ дава на Айнщайн едно смачкано листче.
- Пуф-паф.
Ученият чете внимателно, по едно време се сепва и казва:
- Но, Господи, тук има грешка?!
Kръчмата "Сам дойдох". Масичките са окупирани от шумни компании
- Е, да де. . .
от традиционалисти, празнуващи Трифон Зарезан. На съседната маса
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