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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 13

Година L

30 март - 5 април 2012 г.

Д-р Любомир Бойчев -

единствен добруджанец
сред 100 лекари в
дискусията на в. "24 часа"
Тутраканският гинеколог отново
дарява една ин витро процедура в
кампанията "Повече българчета
за България” на предаването на
Радио Витоша - "Тройка на разсъмване”

Д

-р Любомир Бойчев е
единственият представител на лекарското съсловия от Крайдунавска Добруджа,
поканен да участва в дискусия на
100 лекари от цялата страна по
темата за българското здравеопазване. Тя е организирана от в.
"24 часа" на 2 април от 13:00 часа
в Народното събрание. Провежда
се с участието министър Десислава Атанасова и е под патронажа
на Цецка Цачева, председател на
българския парламент.
Гинекологът д-р Бойчев, който
е и със собствена клиника в крайдунавския град, е номиниран за
дискусията от свои благодарни
пациентки. Неговото име ще бъде
сред обичаните лекари на България в енциклопедия, издадена от
в. "24 часа.
Според д-р Бойчев, най-се-

риозните проблеми на нашето
здравеопазване са финансирането
и организацията на болничната и
доболничната помощ. Предпочитаният от него модел за здравноосигурителна система е - "с основно
участие на обществен фонд и
допълващи частни фондове".
Реформите - "подобряване на условията за работа, повишаване на
квалификацията и подобряване на
заплащането". Препоръките - „коригиране на финансовия колапс с
равнопоставяне на собствеността
и оптимизиране на мениджмънта;
либерализиране и коригиране на
системата за специализация на
лекарите; залагане на принципа
"парите следват пациента" на всички нива, т.е. с отпадане на т.нар.
"делегирани бюджети”.
http://jordansilistra.blogspot.com
на стр. 3

В Общински съвет – Главиница:

Цена 0.50 лв.
"Дунавски Драгажен Флот" АД
търси да назначи

Продавач - консултант

в новооткрития си магазин за
строителни материали в Тутракан
За справки: 0885 505 926

На 7 април (събота):
Пролетта е сезон, през който всички се опитваме да започнем на чисто - да се отърсим
от зимата, да пречистим духа и битието си, да
започнем с ново начало. Българинът е срещал
пролетта с изчистен дом, със засадена градина
и пометена улица. Нека и ние следвайки тази
традиция, неподвластна на времето да почистим нашите жилища, градини, паркове, улици и
засаждайки дори само едно цвете, да направим
града и селата по-чисти и по-красиви.

Уважаеми жители на Тутракан и
общината,

моят апел е, всеки от нас да осъзнае своята
гражданска отговорност, защото без помощта на нас гражданите, без нашето участие,
градът и селата ни не могат да станат чисти и приветливи.
Затова Ви приканвам - нека на 7 април
(събота) всички да излезем пред дома си, на
улицата, в градината и да почистим!
Общинската администрация ще осигури
извозването на събраната смет.
Кмет на Община Тутракан:
д-р Димитър СТЕФАНОВ

Уважаеми колеги,
предстои да отбележим
Седмицата на гората.
Благодарение на самоотвержения труд
на лесовъди и горски служители, горите
на територията на Държавно горско
стопанство - Тутракан са
в добро състояние.
Като Ви благодаря за успешната работа
искам да пожелая на Вас и Вашите семейства здраве и добро настроение!

Честит празник!
Групата на ДПС напусна заседание,
кворумът реши дълго отлагани въпроси
„Трансмариска”
свободна за
движение, забранена
за паркиране
К
инж. Людмил УЗУНОВ,
Директор на ДГС-Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Групата на ДПС са притеснени
от факта, че съветниците се изнудват и притискат. Ние не искаме
да работим по този начин и затова
решихме да напуснем заседанието
на Общинския съвет" - това обяви
в началото на сесията на местния
парламент в Главиница Насуф
Насуф, който заедно с колегите
си Сюзан Хасан, Сениха Неази,
Раим Раим, Фатин Расим и Алкин
Юмер напусна залата. С този пореден скандален момент започна
заседанието на 28 март, в което
участваха всички съветниците от
ЕНП, ГЕРБ, БСП и един съветник
от ДПС – Танер Осман, който не
се присъедини към напусналите
колеги.
на стр. 3

метът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов
отмени своята заповед за забрана на движението
на автомобили по главната улица „Трансмариска”.
От 1-ви април всички автомобили ще могат да минават
по улицата, но няма да могат да паркират. (Новата
заповед - на 2-ра стр.)
Институциите, които желаят паркоместа трябва да
ги заявят в общинската администрация и да заплащат
за тях съобразно общинската наредба.
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регион

НОВИНИ
ПРЕДСТОИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ НА
ДУНАВСКИЯ РИБОЛОВ И ЛОДКОСТРОЕНЕ
На 26 март т.г. Община Тутракан подписа договор с предмет „Основен ремонт на етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене”, рехабилитация на Крайдунавски парк - част II и рехабилитация
на съществуващи обществени паркови зони, прилежащи на Крайдунавския парк”, съобщават от администрацията. Фирмата, спечелила
обществената поръчка е „Главболгарстрой” АД и тя ще изпълнява
дейностите по позиция 1 - „Основен ремонт на етнографски музей
„Дунавски риболов и лодкостроене”.
Кметът д-р Димитър Стефанов подписа с Държавен фонд „Земеделие” анекс към този договор за удължаване на срока за изпълнението
му и за авансово плащане.
КОНСУЛТАЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ
Кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов и зам.-кметът
Петя Василева са провели разговори в Държавен фонд „Земеделие”
във връзка с работата на общината по изграждането на „Център за
настаняване от семеен тип” и „Център за рехабилитация и социална
интеграция”. Изграждането на такива центрове за социални услуги е
включено в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.
СПИСАНИЕ „ГРАДОВЕ & РЕГИОНИ” ПРЕДСТАВЯ КМЕТА д-р
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Излезе третият брой на единственото списание за местно
самоуправление и развитие
“Градове & Региони”, което се
издава от екипите на Технологичен център София и Асоциацията на Българските Градове и
Региони. Медията е насочена към
държавните и местните институции, народните представители,
гражданските организации в този
сектор и бизнеса, както и към
граничещите с България общини
на съседните държави.
Темата на мартенския брой е
превенцията от природни бедствия – как общините и държавата могат да намалят риска от
бедствия и щетите, които те могат да нанесат.
В рубриката “България на регионите” са представени кметовете на
Тутракан, Разград и Свищов, както и какви възможности за развитие
на общините и региони предлагат Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния – България и Европейската стратегия за
развитие на Дунавския регион.
КРИМИНАЛЕ
Водач в нетрезво състояние е катастрофирал в събота край село
Варненци, съобщиха от ОД на МВР-Силистра. Оттам разказаха, че
46-годишният С.Д. бил зад волана на „Дачия Логан”, но загубил
контрол над управлението и се ударил в крайпътно дърво. Не е
пострадал. Алкохолната му проба, отчетена с дрегер, показала 1,33
промила. Образувано е досъдебно производство.
С 1,52 промила алкохолно съдържание шофирал „Форд” 21-годишният Х.М. Той бил засечен от пътни полицаи малко след полунощ
на 24 март по ул. „Димитър Благоев” в Тутракан. Проверката за
алкохол е извършена с дрегер, а водачът е отказал да даде кръвна
проба. Образувано е досъдебно производство.
29-годишен силистренец е заловен с наркотици. На 22 март
около 15.30 часа на обществено място в Тутракан при полицейска
проверка у мъжа с инициали И.С. бил намерен пакет със 113 грама
суха листна маса канабис. Наркотикът е иззет, а И.С. е задържан за
24 часа. Срещу него е образувано досъдебно производство.
Каравана е изгоряла на 26 март в село Пожарево. Тя била подпалена от горящи в близост сухи треви. Тутракански огнеборци, които
потушили пожара, спасили 20 дка кайсиев масив.
Пожар в суха растителност край Тутракан е загасен същия ден.
Няма материални загуби.
30-годишният А.Д. е задържан в полицейския арест за отвличане
на 55-годишна жена. Произшествието е станало в нощта срещу 27
март в село Зафирово. За да я принуди да разкрие местонахождението на сина си, с когото имал лична вражда, около 01.00 часа А.Д.
насилствено отвел жената в дома си, където я държал завързана
няколко часа. След получаване на сигнала за произшествието на
адреса е изпратена дежурна оперативна група от РУ „Полиция” –
Тутракан. Извършен е оглед и са иззети веществени доказателства.
А.Д. е задържан за срок до 24 часа, срещу него е образувано досъдебно производство.

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

ЗАПОВЕД

№ 585/28.03.2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,

ОТМЕНЯМ

Заповед № 304 от 21.02.2012 г., с която е забранено движението на
моторни превозни средства от 08.00 до 17.00 часа по ул. „Трансмариска” в гр. Тутракан, в частта от площад „Суворов” до пресечката
с ул. „Крайбрежна”.
Заповедта за отмяна влиза в сила от 01.04.2012 година.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Кмет на Община Тутракан: /д-р Д. СТЕФАНОВ/

30.03 - 5.04.2012 г.

Сформиран е Инициативен комитет за
честванията на 100-годишнината от
Балканските войни
- Днес в Силистра се открива Националната конференция "Гражданското образование - успехи и
провали, поуки и възможности"

В

рамките на заседанието на
Областния съвет за култура и образование, провело
се на 27 март, е сформиран Инициативен комитет за отбелязване на
100-годишнината от Балканската
война (1912-1913 г.), и освобождаване на част от откъснатите
български земи и население. Той
се председателства от областния
управител Николай Димов, а в
него участват представители на
Съюзите на ветераните от войните
в областта, кметове на общини,
представители на музеи, на областен военен отдел в Силистра, на
Областния съвет на съюза на офицерите, сержантите и войниците от
запаса и резерва и др. От Тутракан
и Главиница негови членове са
зам.-кметовете Петя Василева
и Елена Маркова, а в работната

среща участваха още директорът
на Исторически музей-Тутракан
Петър Бойчев и директорът на
Дирекция "Хуманитарни дейности"
Стефка Станкова. Приета е и тематична Областна програма, в която
са включени всички инициативи и
събития, предложени от Общините
- изложби, рецитали, паметни вечери, презентации, фотографски
изложби, уроци по родолюбие и
др., включени в съответните Общински програми.
На работната среща членовете
на Областния съвет за култура и
образование бяха информирани от
началника на Регионалния инспекторат по образование Габриела
Миткова, за откриващата се днес
Национална конференция „Гражданското образование – успехи и
провали, поуки и възможности“.

Участието си в него са потвърдили 116 участници от 37 населени
места с 81 доклада в следните
тематични направления: За гражданското образование изобщо;
Всичко е гражданско образование;
Контекстът на съвременното гражданско образование;
Методи, модели, стратегии; Здравно
образование; Извънкласна и проектна дейност; Училищни политики
и форми на ученическо представителство; Гражданското образование в предметното преподаване
и Предучилищно образование.
11 от участниците с доклади са

ученици.
Министерството на образованието, младежта и науката с
подкрепата на Омбудсмана на
Република България, обяви учебната 2011/2012 година за година
на социалните и граждански компетентности. Отбелязването на
тази година е организирано чрез
широка национална кампания
„Участвам и променям!”
Едно от националните събития
в програмата на кампанията е форумът в Силистра за обсъждане на
опита и бъдещето на гражданското
“ТГ”
образование.

Готова е Програмата за отбелязване на стогодишнината
от Балканските войни в Тутраканска община

П

рез тази година се навършват 100 години от Балканските
освободителни войни /1912-1913 г./. По този повод е изготвена Програма за отбелязването на годишнината в община
Тутракан. Тя е част от Областната програма и от Националния план за
честване, а мероприятията ще бъдат организирани от Община Тутракан, Историческия музей, училищата и читалищата в общината. Целта
е да се популяризират Балканските войни като справедливи каузи за
обединение на българския народ, като по този начин се възпитава
патриотичен дух в подрастващото поколение и се стимулира интерес
към родовата памет.
До м. март 2013 г. в Програмата са предвидени публикации в
местния печат; издирвателска и проучвателна дейност от учениците
за участници от общината в Балканската война и подреждане на кът
с материали в училищата; Участие на учениците от гимназиален етап

в Националния исторически конкурс за ученическо творчество на
тема ”Балканската война 1912-1913 година - война освободителна”,
организирана от Съюза на ветераните от войните на България и Националния инициативен комитет за честванията; Среща-разговор на
тема ”Балканските войни и съдбата на Добруджа”; Вечер в памет на
загиналите новочерненци във войната – организирана от читалище
„Васил Йорданов”, с. Нова Черна; Час по история посветен на събитието; Виртуален поход по местата на военните действия по време
на Балканската война - общински конкурс за презентация; Тематична
среща с рецитация на стихове „Аз обичам България”, Тематична вечер
„Сънят на героя”, посветена на поета Димчо Дебелянов - участник
във войната и Образователен урок „Величието и саможертвата на
българския войник”.
“ТГ”

Редовно заседание на Общински съвет - Тутракан
Р
едовното заседание
на Общински съвет
Тутракан се проведе
в следобедните часове
вчера. Десет докладни записки с предложения от общинската администрация
стояха на вниманието на
местните парламентаристи. Сред тях - нова Наредба
за правилата и нормите за
пожарна безопасност на

територията на община
Тутракан;
Създаване на Център за
услуги в домашна среда;
Преобразуване на имот от
публична в частна общинска
собственост за изграждане
на православен параклис за
духовни и молитвени нужди
на гражданите; Актуализиране на поименен списък за
разпределението на плана

На 31 март, събота:

„Часът на Земята”
О

бщина Тутракан ще се включи в международната инициатива „Часът на земята`2012” и на
31 март (събота) от 20.30 часа до 21.30 часа
ще бъде изгасено осветлението на сградата на общината.
„Часът на Земята” е глобална кампания, в която
всяка година милиони хора от цял свят заявяват
съпричастността си към проблемите, свързани с
климатичните промени. Тази година инициативата ще
протече под надслов „Аз правя, ти действаш". Целта
е, изключвайки за един час осветлението във всеки
дом, офис, сграда, да покажем, че сме в състояние да
променим света, в който живеем.
Ръководството на Община Тутракан призовава
жителите на общината да се присъединят към инициативата! Всеки от нас може да участва в „Часът
на Земята” и всяко участие е значимо! Нека изгасим
осветлението за един час и заедно да покажем, че не
сме безразлични към глобалните климатични проблеми!

на капиталовите разходи
към 01 март 2012 г.; одобрение на продажбата на пет
общински жилища, както
и разпоредителна сделка
с общински имот край с.
Шуменци.
Това е второто за този
месец заседание на законодателния орган на общината сред извънредната
сесия на 15 март, наложила

се заради необходимостта
от приемане на решение за
обявяване на конкурси за
управители на болницата
на "Комунални дейности".
Бел. ред.: Поради редакционното приключване на
броя, информация за конкретните решения приети
на сесията ще публикуваме
в следващото издание.

ОНЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ-1873»
Самодеен театрален състав
"Борис Илиев” - Тутракан
Ви канят на премиерен спектакъл

„Районна болница”
от Христо Бойчев
Постановчик: Ценка Бойчева
Участват:
Контузов – Симеон Данов; Братой – Ганчо Андреев;
Дядото - Петър Стойчев; Уилям - Кристиян Калчев;
Феро - Кристиян Якимов; Бабата - Мария Димитрова;
Жената – Румяна Капинчева; Пепеляшка – Дияна
Гогова.

на 3 април (вторник) от 18:00 часа в
салона на ОНЧ ”Н.Вапцаров-1873”
Цена на билетите: 2.00 лв.

3

регион

30.03 - 5.04.2012 г.

В Общински съвет – Главиница:

Работата за хората
Групата на ДПС напусна заседание,
кворумът реши дълго отлагани въпроси изисква бързи темпове
от стр. 1 беше, че няма диалог. Който иска
диалог, усеща нужда от диалог,
Според председателя на ОбС д-р
аз мисля, че трябва да се обади
Себахтин Халид, причините за напредварително, а не този диалог да
пускането са неясни. Той допълни,
се разбира като едно извиване на
че все още в деловодството на Обръце. Може би трябва да се довещинския съвет не са представени
рим на онази поговорка „Времето
решения на групите на ДПС и БСП
лекува”.
с имената на техните председатели
В работната част след конструки заради това съставът на Предсетивен дебат общинските съветници
дателския съвет не е попълнен и те
приеха новата структура на обне участват в неговите заседания.
щинската администрация. В нея
Кметът Хюсеин Хамди също бе
са включени двама заместници на
изненадан от създалата се ситуакмета, секретар, три дирекции –
ция и изрази надежда, че до диалог
„Обща администрация”, „Управлерано или късно ще се стигне, още
ние и стопанисване на общински
повече че съветниците на ДПС
гори” и „Специализирана дирекне са изразили ясно конкретните
ция” и пет отдела – „Счетоводство
причини за последното си дейст-

вие. „Аз съм готов на диалог, на
разговор. Знаете, че политиката е
баланс на интереси. Упорството,
инатството не е защита на интерес, това ми се струва е малко
високомерие, което трябва да се
преодолее в определено време. Отсъствието, бойкотирането трябва
да бъде под по-съвременна форма.
Има малко напредък, разбира се.
Поне съветниците присъстваха и
казаха, че няма да участват, но
без конкретни факти. Аргументът

и финанси”, „ГРАО и техническо
обслужване”, „Местни данъци и
такси”, „Общинска собственост и
екология” и „Устройство на територията”. Общата численост е 82,25
щатни бройки, от които 76,25 са
дейност, делегирана от държавата
и 6 бройки – за дейност, дофинансирана от местни приходи.
На тази сесия намери решение
и още един въпрос, който както
и предходната тема - за щатната
структура, бе отлаган във времето

заради липсата на обща политическа воля.
С гласовете на съветниците от
ГЕРБ и ЕНП бе прието работният
ден на Председателя на ОбС да
е 4-часов, а възнаграждението
– 60% от кметската заплата. Съветниците от БСП Данка Милчева
и Петко Петков, както и Танер
Осман от ДПС настояваха да се
запази статуквото от предходните
мандати – работният ден да е 8
часа с пълна работна заплата.
Във връзка с изпълнението на
Общинската стратегия за социални дейности съветниците дадоха
съгласие за разкриване на „Център
за временно настаняване” като
делегирана държавна дейност.
Центърът е с капацитет за 10 лица
без дом в неравностойно социално
положение и в него те ще престояват до 3 месеца.
Управлението на мерите и пасищата ще бъде дискутирано и на
други заседания, тъй като стана
ясно, че от 31 471 дка земеделски
земи с начин на трайно ползване
„Мери и пасища”, Общинското
предприятие „Общински имоти
и комунални дейности”, което е
вменена дейността, с наличната
си техника може да се грижи
максимум за 16 хил. дка. Предложението на неговия директор
Неждет Джевдет е останалата част
да бъде предоставена на лица,
които поемат задължението да ги
поддържат в добро земеделско и
агроекологично състояние, срещу
което застана общинския съветник Петко Петков. От опита си на
председател на ЗК „Ген. Атилла
Зафиров” той изтъкна, че за мерите и пасищата трябва да се грижат
хората от общинското предприятие, най-малкото, защото така
се осигурява трудова заетост. До
една седмица ще бъде организирана работна среща по проблема,
в която ще участват общинското

ръководство, Бюджетната комисия
на ОбС, Комисията по земеделие
и ръководството на Общинското
предприятие.
С две бройки се увеличава числеността на ОП „Общински имоти
и комунални дейности”, освен
това, на сесията бе приета и новата
щатна структура на звеното.
Елена Маркова, зам.-кмет на
община Главиница ще е новият
представител на Общината в МИРГ
„Главиница-Тутракан-Сливо поле”.
При обсъждането на тази докладна, кметът Хюсеин Хамди даде
разяснения за възможностите за
кандидатстване с проекти, които
дават мерките. Стана ясно, че Община Главиница ще кандидатства
с проект за разработване на място
за отдих върху терен общинска
собственост до брега на р. Дунав
край с. Малък Преславец, а частната инициатива по тези мерки
в момента не е толкова активна
заради изискването на голям процент съфинансиране.
Без решение остана предложението Община Главиница да дари
на Църковното настоятелство в
града общински имот заедно с
построената в него църква „Св.
Димитър” заради липса на изискуемия 3/4 кворум.
В края на заседанието, в т. „Разни”, общинският съветник Петко
Петков зададе два въпроса към
кмета – за символиката в кметствата посочвайки „парцаленото”
състояние на българския трибагреник и европейското знаме в
Кметство Богданци и за наличието
на Присъствена книга в Общината,
на които ще получи отговор на
следващото заседание.
Общинският съветник Георги
Петров направи предложение материалите за сесиите да бъдат
изпращани и на електроните пощи
на съветниците.

Годишните отчети за третираните отпадъци – до края на март
Рени ПЕТРОВА
о 31 март 2011 г. юридическите лица, извършващи дейност
с отпадъци на територията на областите Русе, Разград
и Силистра трябва да представят годишните си отчети в
РИОСВ-Русе.
Задължение по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) имат
22-те общински администрации и около 780 юридически лица на
контролираната територия, които образуват, събират, транспортират,
временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Д

Санкциите за непредставяне на годишни отчети са сериозни и варират от 2000 до 6000 лева за еднолични търговци и юридически лица.
Годишните отчети се изготвят за предходната година на базата на
информацията, която е включена в отчетните книги за отпадъците.
Те се попълват периодично от всички физически и юридически лица,
изпълняващи горепосочените дейности, свързани с отпадъци.
След представяне на отчетите, експертите по управление на
отпадъците извършват проверка и заверка на представените фирмени документи. Данните се изпращат в Изпълнителната агенция по
околната среда и водите.

Д-р Любомир Бойчев - единствен...
от стр. 1

Д-р Любомир
Бойчев отново
дарява една ин
витро процедура

За седма поредна година предаването "Тройка на разсъмване"
по радио "Витоша" организира
кампанията „Повече българчета за
България“ като този път кампанията е в подкрепа на донорството.
Донорството в България е безвъзмезден и много хуманен акт.
През последната година донорството на генетичен материал
извървя своя път. Една малка
революция, която започнахме заедно. Надяваме се, че все повече
хора ще откликнат и ще дарят
частица от себе си, в името на това
някой друг да бъде щастлив, каза
Милена Златкова, едно от лицата
на „Тройка на разсъмване“.

Само в България има 270 хиляди
семейни двойки с репродуктивни
проблеми. Според експертите,
една четвърт от жените биха забременели, ако получат яйцеклетки от
други жени. Това означава, че по
груби сметки между 30 и 50 хиляди жени се нуждаят от донори на
яйцеклетки. След оплождане със
сперма от съпруга или партньора
на реципиентката, оплодената
яйцеклетка се връща в жената и тя
може да износи и роди свое дете.
Водещи репродуктивни клиники
в страната отново ще помогнат и
дарят процедури в помощ на двойките, които се борят за рожба. Записването става на адрес: troika@
radiovitosha.com, където трябва
да посочите името си, телефон за
връзка, както и да напишете процедурата, за която кандидатствате
и в коя клиника.
За втора поредна година д-р Любомир Бойчев и неговата клиника
„Св. Иван Рилски” участва в кам-

панията като дарява една ин витро
процедура. Припомняме, че точно
на Благовещение м.г. в „Тройка
на разсъмване” бяха изтеглени
печелившите български семейства
в тази кампания. Процедурата в
тутраканската клиника се падна
тогава на семейство с №13, д-р
Любомир Бойчев бе отличен със
знака „Дарител на годината” на
„Обществен дарителски фонд-Тутракан” в рамките на номинациите
на Асоциацията на обществените
фондации в България.
Петте клиники, които участват в
кампанията „Повече българчета за
България” са:
- Клиника „Надежда” (София)
дарява четири ин витро процедури
с донорски яйцеклетки,
- Клиника „Селена” (Пловдив) две ин витро процедури с донорски
яйцеклетки,
- Клиника „Репробиомед” (София) - две ин витро процедури с
донорски яйцеклетки.

- Клиника „Св. Иван Рилски”
(Тутракан) дарява една ин витро
процедура,
- „Медицински център Репромед” (Плевен) дарява една ин
витро процедура.
- Клиника „София 2000 ЕООД”
дарява четири инсеминации за
една двойка.
- МЦ „Св. Иван Рилски” (Шумен)
дарява 5 инсеминации, две от които с донорски материал.
Всички клиники поемат изцяло
пациентите, включително лекарствата.
Записвайте се само за една
конкретна клиника. Всяка клиника
има отделен списък, който започва
от цифрата 1.
На 9 април, на живо в „Тройка
на Разсъмване”, в присъствието на
нотариус, представител на фондация "Искам бебе" и на клиниките,
ще бъдат изтеглени печелившите
под номера, без да се съобщават
имената им в ефир.
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Община Главиница
обикновено се работи
по няколко проекта,
текущите проблеми се решават в ход, а по четирите
етажа в сградата на общинската администрация
се движат непрекъснато
забързани служители.
На 16 март в Министерство на регионалното развитие кметът на Община
Главиница Хюсеин Хамди е
подписал договор за реализация на проект за превантивни мерки по предотвратяване от наводненията в
с. Долно Ряхово, стана ясно
от разговор с него.
„Получихме ваучер от
министър Лиляна Попова на
стойност 921 000 лева и в
рамките на две години ние
трябва да изпълним мерките и дейностите, които са
предвидени в проекта. От
тук нататък започваме да
изпълняваме това, което
се изисква по процедурите
според Закона на обществените поръчки и според
условията и изискванията
на регионалното министерство, посочени в договора”.
Във връзка с началото на
активния сезон по почистването, на среща с кметовете на населени места и
кметските наместници от
община Главиница вече е
възложено да се направят
проверки на състоянието
на улиците след тежката
зима, да се районират улиците, за да могат наетите
работници от временната
заетост най-точно да из-

пълняват задълженията си.
Кметовете са запознати
с условията за кандидатстване с проекти пред
ПУДООС в кампанията „За
чиста околна среда`2012”,
където има мерки, които
се финансират с до 10
000 лева - в урбанизирани
територии да се правят
дейности по озеленяване,
по поддържане на паркове,
на градини.
Хюсеин Хамди се надява
да получат одобрение на
своите проектни идеи и в
малките населени места да
се създадат паркове, за да
придобият по-красив вид.
В същото време е започнала подготовка на проекти по мерките, които се
очаква да бъдат отворени
по Програмата за развитие на селските райони.
Възложено е проектиране
на ремонт на читалището,
на централна градска част,
енергийна ефективност на
детската градина в село
Зафирово.
До 15 май, когато изтича
срокът за кандидатстване
по мерките на ОП „Рибарство и аквакултури”, ще
бъде подготвена документация на проект за дейности предвидени за територията на пристанището
в Малък Преславец. Идеята
е да има поетапност, дейностите да се разширяват
към село Долно Оряхово.
Започва и подготовката
за посрещане на Великден.
Дните на Страстната седмица ще бъдат изпълнени с
разнообразна културна програма и конкурси. „Аз много
наблягам и държа обичаите
и традициите да се открояват, да се спазват, да се
разширяват, защото това
е, което ни държи в тези
трудни времена. Обичаите
да изпъкват, традициите
да се затвърдяват, за да
запазим нашето духовно
състояние.”, заключава
кметът.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Педагозите от СОУ „Йордан
Йовков” се дистанцират от
предложението за корекция в
мрежата на детските градини
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщинското ръководство на Синдиката на българските учители
към КНСБ е взело решение да предложи на новото ръководство на община Тутракан да бъдат закрити две групи в ЦДГ
„Патиланчо” и да бъдат разкрити по една група в ЦДГ „Славянка” и
ОДЗ „Полет”. Предложението на синдикатите „разбуни духовете” сред
учителското съсловие.
Тази ситуация много ни притесни, тъй като ние имаме традиционни
партньорски връзки с детските градини - те ни захранват с деца, а освен
това не е обсъждано със синдикалните членове в нашата училищна организация, която е най-многобройната в общината, коментира директорът
на СОУ „Йордан Йовков” Соня Златарова.
Мисля, че трябваше по някакъв начин педагогическата колегия да
покаже или каже своето мнение по това решение. Предложих на колегите като точка от дневния ред на наше заседание на Педагогическия
съвет да обсъдим и да излезем с решение, с което да се дистанцираме
от предложението на общинския координационен съвет на СБУ. Беше
обсъдено, чуха се много различни мнения, в т.ч имаше доста тежки думи
изречени по отношение на това, че не са се допитали до мнението на
колегите. В крайна сметка ние взехме решение с единодушно гласуване - нашата педагогическа колегия се разграничава от изявлението на
г-н Делев като председател на СБУ за корекция в мрежата на детските
градини. Това бе нашето обръщение - ние не искаме повече да има
дебати, желаем нормални отношения с детските градини и мисля, че
така беше коректно и професионално, допълни още директорът.
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"Памет и забрава в националното Как „Изворът на белоногата”
и родовото пространство"
и „Бялата лястовица” се
вплитат в един урок по биология
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 университет "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-

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
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.

Паметта и забравата днес

Таня ХРИСТОВА, XI а клас,
СОУ "Йордан Йовков”,
гр. Тутракан
ои сме ние, хората? Как
живеем живота си? Какво
запомняме и какво забравяме от него? Кои са нещата,
за които си струва да се борим
и кои са тези, които трябва да
пренебрегнем? Всеки човек поне
веднъж в живота си си е задавал
тези въпроси, но дали всеки един
от нас е намерил отговорите...
В днешно време младото поколение не обръща внимание
на нещата, ставащи около него.
Много от моите връстници гледат
с лека ръка на повечето неща,
случващи се в обществото и казват, че и това ще се промени или
ще се забрави. Повечето младежи
живеят ден за ден. Но аз не смятам,
че това е правилно! Не мисля, че
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трябва да оставяме настрана
проблемите на обществото,
казвайки, че и те ще се оправят. Та нали и ние сме част от
него, нали ние сме бъдещето
на нацията! Ако забравяме
проблемите още отсега и
ги отминаваме, как ще ги
решаваме занапред? Трябва
ли да живеем живота си лекомислено, като забравяме
стойностните неща в него?
Поколения наред хората
празнуват празника Сирни
заговезни. На този ден се
иска прошка от по-възрастните, с надеждата тя да
се даде. Лично аз спазвам
традицията, но не защото
искам да получа прошка, а
от уважение към по-големите от
мен. Не мисля, че когато човек
даде прошка, всичко се забравя.
Вярно е, че можем да я дадем
едва когато преодолеем болката от
грешката на другия, но традицията
ни задължава да го направим. Ако
сме истински хора, няма да чакаме
Сирни заговезни, за да поискаме
прошка, а ще го направим веднага,
щом осъзнаем грешката си. Мисля,
че този празник е създаден не само
за да се изкорени злото, а и за да
може искащият прошка наистина
да осъзнае вината си и да съжали
за постъпката си. Иска се много
силна воля, за да простиш нещо,
което те е наранило и след това да
го забравиш. Кое запомня човек –
обидата или прошката, а може би
и двете? Всички сме устроени така,
че да помним нещата, ставащи
около нас, но всичко е свързано

с ума и подсъзнателно ние можем
да заличим някои от спомените
си. Чувствата ни помагат да се
справим с обидата, а прошката ни
освобождава от духовния товар,
който трупаме в душата си, заедно
с болката.
Има мигове в живота, които
оставят трайни следи в сърцето на
всеки един от нас – първото истинско приятелство, първата любов,
първата целувка... Но лошото при
нас, хората, е, че помним повече
злината и забравяме добротата.
Хората са казали: „Доброто се забравя, а лошото - никога", но дали
това е така? Всеки един от нас е
бил нараняван неведнъж в живота си, но нужно ли е да помним
болката, а да забравяме хубавите
неща. Има болка, която си струва
да се помни, за да не забравяме
и грешките си, но има и такава,
която твърде много ни наранява
и предпочитаме да я забравим.
Но истината е, че живеем много
по-спокойно и щастливо, когато
запомняме само красивите мигове.
В много случаи хората помнят,
когато обичат. Те никога не забравят любовта си и цял живот
живеят със спомена за нея. Но има
и много примери за запомненото
зло. Много от нас помнят какво
е някой да те нарани по някакъв
начин, независимо какъв. Жалкото
е, че има и такива, които прекарват
живота си с мисълта за това и
търсят отмъщение. Това за мен е
безсмислено. Господ ни е създал
милостиви и въпреки народните
поговорки и натрупания опит, ние
на стр. 6

Възпитаник на СОУ „Христо Ботев” втори на национално състезание
Иванка АРСЕНОВА
аниел Романов Терещенков,
ученик от 9а клас на СОУ „Христо
Ботев”, с консултанти - преподавателите Камен Змеев и Снежана
Данчева, пребори конкуренцията от 22
участници във втора възрастова група
9 - 12 клас и спечели второ място в
Националното състезание за мултимедийни презентации „Водата – извор
на живот”. Конкурсът е организиран от
МОМН, Националния дворец на децата,
РИО и ОДК – Бургас.
Даниел впечатли журито със своите
знания за водата като абиотичен фактор
на природната среда, като природен
ресурс и среда на живот. Представи глобалните екологични проблеми, касаещи
чистотата на водите и начините за тяхното решаване. Показа своите умения
за естетическо и техническо оформяне
на мултимедийна презентация по тематичното направление на състезанието.
Ръководството на СОУ „Хр. Ботев”
изказва своята благодарност на инж.
Георги Георгиев и ЕТ „Динар” за финансовата подкрепа и гласуваното
доверие на талантливите млади хора
на Тутракан.
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11 "б"клас

нетрадиционни методи на обуче- нога” – взаимодействие на гените
ние. От традиционното „учителят – алелни и неалелни, изграждане
да бъде мъдрецът на сцената”, днес на интелектуална карта.
Кирякова бе водачът в страни”.
„Бялата лястовица”… генни,
Тя информира още, че Мария хромозомни и геномни мутации,
Христова от 11 б клас е класирана албинизъм.
за участие в националния кръг
И още - картина за съпричастна олимпиадата по биология, а ност към различните, есе на Луиза
Христина Иванова за отношението към наследствено
от 12 б е включена обременени хора, песен от Ивав отбора на наци- нела…
оналното състезаЕдин различен урок.
ние по биология.
Кметът на общината д-р Димитър Стефанов,
който е възпитаник на училището,
се върна години
Инна и Сашо в "Изворът назад във времето
на белоногата"
на своето учени"Наследственост и изменчивост”, в чество и интереса му към биолоСОУ „Йордан Йовков”, не другаде, гията. Той си спомни, че тогава
а при единадесетокласниците от е изграден първият кръжок по
природоматематическата пара- биология и пожела на учениците
да станат успешни биолози, ако
лелка.
Заради нетрадиционния начин поемат към професия с такава
на представяне, заради интригува- насоченост. Ще отбележим, че
щия стил на показване на знания, по време на урока, д-р Стефанов
учениците и тяхната преподава- влезе и в „ролята на ученик”.
Всъщност, за малък учебен На дъската телка Мария Кирякова получиха
категоричното одобрение и пох- театър иде реч… „Изворът на бело- Мария Христова
вала на присъстващите – учители
по биология и химия от СОУ „Васил
Левски”, гр. Главиница, СОУ „Христо Ботев”, училището домакин,
инспектор по биология към РИО на
МОМН-Силистра Снежана Пенева
и кмета на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов.
„СОУ „Йордан Йовков” винаги
е било сред първите по успех в
Силистренска област, каза инспекторът Снежана Пенева в края на
урока. Г-жа Кирякова е родена за Снежана Пенева от РИО-Силистра
тази професия – тя е новатор при изрази удовлетвореност от часа по
използването на нестандартни и биология на Мария Кирякова
Калина ГРЪНЧАРОВА
лавейковата поема „Изворът на белоногата” и
Йовковият разказ „Бялата
лястовица” по недвусмислен начин
доказаха, че могат да бъдат част от
един особен урок… по биология и
здравно образование. И то на тема
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"Информирани и здрави”
Радка ИВАНОВА
инистерство на здравеопазването организира
двудневна Националнаконференция, която се проведе
на 22-23 март в София, в хотел
“Родина” по проект „Информирани
и здрави”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП
„Развитие на човешките ресурси”.
По време на конференцията
бяха представени резултатите от
проведените до момента здравни
информационни кампании, както
и предстоящите дейности.
Във форума участваха представители на министерства, агенции,
неправителствени организации и

М
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Ученици ще
почистят града

В

ъв връзка с инициативата
„Чист Тутракан – можем
да го направим!" приета в
Плана за дейността на Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни /МКБППМН/ към
община Тутракан, на 5 април
(четвъртък), след приключване на
учебните занятия, ще бъде проведено почистване на града по повод
Великден с учениците от СОУ "Йордан Йовков" и СОУ "Христо Ботев".

Дейността ще се извърши по
райони съобразно местонахождението на училищата, за да бъдат
обхванати основните улици, паркове, площади и затревени площи
на града.
Общината ще предостави ръкавици и чували, а също ще осигури
и извозването на сметта.
За съдействие, с цел предотвратяване на инциденти, е уведомено
РУ „Полиция” - Тутракан.
Апелът от МКБППМН към гражданите е да подкрепят и насърчат
младите хора в тази
инициатива.
Организаторите се надяват, че
личният пример на
учениците, ще ги
мотивира към позитивизъм и опазване
чистотата на нашия
“ТГ”
град.

Община Тутракан
НЧ "Христо Ботев - 1942 г.”, с. Белица
организират Общински празник

М

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 април 2012 г.
включително.
За реализиране на всеки
от класираните проекти на
общините и кметствата
ще бъдат предоставени
средства в размер до 10
000 лева, а за училища,

поетично

"Цветница`2012”
Цветна Цветница дошла е - с цвете,
всеки да закичи!
В празника ще вземат участие над
300 самодейци от всички читалища на
територията на Тутраканска община.
Началото е от 10:00 часа на 8 април
(неделя) на площада в с. Белица.
Каним всички любители на народното
творчество да заповядат, за да отпият глътка от чистия извор на
добруджанския фолклор.

Заповядайте!

С проекти в кампанията
"За чиста околна среда”
Рени ПЕТРОВА
инистерството на
околната среда и
водите откри две
конкурсни процедури - за
общини и кметства и за
училища и детски градини,
по които ще бъдат финансирани от Предприятието
за управление дейностите
по опазване на околната
среда (ПУДООС) проекти
по Националната кампания
„За чиста околна среда”, на
тема „Обичам природата –
и аз участвам”.
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Цветна градина тутракан

детски градини обединени
детски комплекси са предвидени средства до 5 000
лева (с вкл. ДДС).
Целта на кампанията „За
чиста околна среда 2012 г.“
е повишаване на екологичната култура и навлизане
на съвременните тенденции
в сферата на опазване на
околната среда. С доброволния труд на гражданите ще
се осъществи залесяване и
зацветяване на почистени
площи, създаване и възстановяване на зони за отдих,

Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Цветница
Погледни, дошла е пролетта,
със замах събуди тя земята
към еуфория и топлота,
цъфнаха отново пак цветята.
Дърветата и те –
напъпили, готови
да цъфнат бързат.
Кой ли пък ги гони…
С разцъфването на цветята
идва празника голям.
Той Цветница се казва,
ще го празнуваме във храм.
С върбови клонки пак ще се окичим,
за здраве, радост от сърце.
Този празник го обичаме
ще го тачим векове.

ремонтиране на детски и
спортни съоръжения и др.
РИОСВ-Русе уведоми кметовете на общини и Регионалните инспекторати
по образование за възможностите на кампанията.
Поканите за участие,
както и указания относно
допустими и недопустими
дейности и разходи по проектите са публикувани на
интернет страницата на
РИОСВ-Русе на адрес: http://
riosv-ruse.org/konkursinariosvruse.html.

Евгения БОНЕВА:

Бъдете грижовни
към всяко цвете
да узреят, а есента отново
да се възобновят готови за
следваща пролет.
Който има тревни площи
би трябвало сега да ги натори с азотен тор поне два
пъти в месеца, за да бъдат
подсилени и след зимния
сезон да се възстановят.
Бих препоръчала на цветарите да не бързат с
изнасянето на терасите
на сандъчета със сакъзчета и мушкато, а да ги
държат на закрито, в не-
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т началото до края на
м. март е периодът,
в който се засяват
пролетните цветя в градините. Цветята, които
вече са поникнали трябва
да се пикират – става дума
за петунии, тагетиси, вербени, салвии, бордюрните
гератуми.
При устойчиво време, в
края на април, когато температурите са по-високи,
пикираните растения трябва да се засадят на посто-

янно място в градините.
Розите вече са подрязани,
добре е да се подхранват
с подходящи торове, за да
могат да развия нормална
листна маса. Зимата беше
много люта и независимо
че сме ги съхранили има
измръзвания.
Пролетните цветя ще
цъфнат постепенно, след
това любителите-цветари
трябва да престанат да ги
поливат, да ги засушат, за
да могат луковичките им

затоплени помещения, тъй
като времето все още не
е устойчиво. Особено за
сакъзчетата, които са потоплолюбиви, не бива да се
избързва. За тях трябва да
има стабилна температура
поне +18 градуса, докато
за мушкатото може и 1012 градуса. Там рискът е
по-малък.
Виждала съм, че в много
дворове има олеандри. Те
може вече да се изкарат
навън. Ако някой не е на-

правил до този момент
резитба на олеандрите –
да не ги пипа, защото те
напъпват сега.
Време е да се подрежат
китайските рози, които
сега залагат цветните си
пъпки, но все още трябва
да бъдат на закрито, а не
навън.
Юката трябва да бъде
отвързана, да се почисти

от изсъхналите листа и да
се натори с азотен тор. Тя
е лесен вид за отглеждане
– не иска много поливане и
специални грижи.
Сега е периодът и за
засаждане на нови рози.
Вегетацията все още не е
започнала при тях и времето е подходящо да се обогати градината с красивите
рози. Важно е, след като
розите бъдат засадени, да
бъдат покрити отгоре с
пръст. Не бива да се оставят открити. Грешка е, ако
само се бодне растението

в земята и да се чака да
се развие и цъфне. Директното слънце просто ще ги
унищожи.
Ако обаче си купите цъфнали минирози – тях спокойно може да ги засадите
в двора. За тях не е опасно,
защото вече са аклиматизирани. Минирозите са много издръжливи на нашите
атмосферни условия.
Х р а стите,
които са
измръзнали – лаври, кисел
т р ъ н ,
трябва
да се почистят
от изсъхналите листа
и те ще
възобновят отново.
За чимширите и вечнозелените живи плетове – сега
е моментът - който оформя
различни интересни форми,
сега трябва да ги подреже,
а преди да спре вегетацията в края н м. август, е
втората резитба.
Искам да се обърна към
всички съграждани и да им
напомня, че сега е моментът освен да почистим
градините си – да излезем
и на улицата, пред дома си
да почистим.
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Повече поражения по кайсиите, по-малко по лозята нанесе студът
Калина ГРЪНЧАРОВА

Л

ютата зима даде
своето отражение
върху есенниците,
овошките и лозята. Пораженията не отминаха
и Тутраканска община.
Щетите тепърва ще се
изчисляват, но с екип
на БНТ тръгваме, за да
разберем на място какво
се случва в кайсиевите
масиви на Людмил Спасов и в лозята на Младен
Михайлов.
„Край с. Търновци е

едната кайсиева градина, която е 100 дка,
обясни Людмил Спасов.
Това е една от поразените градини, наша
семейна собственост.
2/3 от нея няма да даде
изобщо плод. Студовете
засегнаха определени
сортове. Виждате сорт
„Модесто” - от 7 дка
няма да има почти никаква кайсия. Нищо не
може да се възстанови
– плодни пъпки няма, има
само листни.

Много сериозен е проблемът при унгарската
кайсия. Пъпките измръзнаха и вече са опадали.
Следващото, което
ни предстои да вземем
мерки е да се предпазим
от късните априлски
слани. Дано тази година
за сметка на измръзванията да няма слани. С
неприятелите по кайсията се справяме, тъй
като има достатъчно
препарати - пръскаме ги
редовно.
Всяка година едно и
също се получава при
кайсиите - къде слана ще
удари, къде други неща.
Но компенсираме – имам
кайсиеви градини на различни места и различни
сортове. Ако единият не
стане, то от другите
ще се получи.”
Според Спасов, рано
е още да се говори за
цена на кайсиите, тъй
като не се знае какъв
ще е добивът, но той не
очаква повишение. През
миналата година румънски търговци са изкупили
голямо количество кайсии, което е добър знак.

Що се отнася до подпомагане на кайсиепроизводителите, Людмил
Спасов смята, че все
още ги третират като
обикновени зърнопроизводители. „Никаква
разлика до сега няма.
Чува се нещо, че ще
ни подпомогнат. Ако го
въведат, може би малко
ще подобрят и нашия,
бих казал, статус на
производители.”
До 20% измръзване се
наблюдава при старите
и изтощени лозя в Силистренско на този етап,
това съобщават от Асоциацията на лозарите и
винопроизводителите.
„Измръзванията са масови - 35-40 %, но след
резитбата се възстановяват, обяснява Стефан Михайлов. Не на
сто процента, но ще се
възстановят. Няма да
се отрази толкова зле.
Най-чувствително към
ниските температури е
шардонето. Тук, при младите насаждения, има
повече измръзнали лози,
понеже те са по-крехки.”
Около 800-900 кг/дка е
прогнозата за добив на
младия енолог.
„За този лозарски сезон няма да има сериозни
поражения поради ниските температури.
Повече се притесня-

Паметта и забравата днес
от стр. 4
не можем да спрем да вършим добро. Има случаи на много насилие
и жестокост по целия свят, което е
много жалко за хората, извършващи това, но чувствата надделяват
над опита и въпреки тези случаи
светът е устроен да е добър. Може
би съм твърде голяма оптимистка,
като вярвам толкова в доброто, но
съм на мнение, че всеки един от
нас иска да извърви пътя си към
него, независимо дали ще ни се
върне или не. Има приказка: „Бог
забавя, но не забравя". Нужно ли
е перспективите ни да са насочени към продължаване на злото?
Станалото - станало, а останалото
с времето ще се върне. Религията
ни учи да сме добри и смирени, да
имаме страх от Бога, но в съзнанието ни е заложена склонността
да трупаме грехове, с надеждата
Господ да се смили над нас и както
другите, така и Той да ни прости.
Много пъти всеки един от нас е

съжалявал за неща, които е казал,
но все пак - „Казана дума - хвърлен
камък”. Не можем да върнем думите
си назад, но можем да се извиним
за тях. Най-често такива болезнени
думи се казват в състояние на гняв,
ревност, раздразнение. Старата
максима гласи: „Записаното остава,
изреченото отлита". Истина ли е
това? Има думи, които се помнят
цял живот и не смятам, че те са само
израз на злото. Има неща, които
се записват не само на хартия, а
остават завинаги следа в сърцето.
Лошото е, че ние не оценяваме толкова думите на близките си, колкото
на по-непознатите. Вярно е, че написаното остава за вечни времена,
но все пак не е важно дали ще го
изречеш, или ще го напишеш, важно е как ще се изразиш. В момент
на слабост или на вдъхновение се
пишат най-красивите неща. Мои
познати, та дори и аз, неведнъж
сме изливали чувствата си на белия
лист и не защото така е трябвало,
а защото така сме го почувствали.

Уважаема Таня!
дивително е колко точна и ясна е мисълта
ти. Като изключим някои повторения, които
обременяват стила ти, всички друго е чисто
и убедително. В текста ти дори не е дразнеща словесната формула „Защото така казвам” или „това
не е правилно”, тъй като те са израз на определена
позиция. Особено ценно е при теб, че ти притежаваш
чувство за диалогичност и извличаш максимална
интелектуална полза от общуването. Това показва
и по-висока степен на доверчивост, откритост на
ума (откритостта на сърцето си е малко по-друга
работа), която ти позволява бързо да използваш и
организираш наученото.
Стремежът към яснота те води към любими за теб
сентенциозни изречения, в които мисълта е кодирана
на принципа „Това е така”. Когато въвеждаш повече
сентенции или пословици си служиш с утвърдени
истини, които ти или можеш да потвърдиш или да
отречеш. Както и правиш. По този начин обаче тексът
ти става лесен – вижда се конструкцията му, вървиш
към познатото, не можеш да изненадаш читателя.
Градиш текста си на принципа на нарастването: това
е така, това не е така и това не е така, но другото пък е
така и пак повтаряш. Все едно Таня си се изкачила на
най-високото място в Силистра – на Меджиди табия
и показваш на всички силистренци кое как е. Ти би
казала основателно – и това е роля, която малцина
биха изпълнили. Вярно е. Но въпросът е да задържиш
вниманието, да поддържаш интереса. Голямото чудо,
което ще се случи при твоя начин на писане е да
изненадваш с находчиви композиционни решения.
Така например в края на есето ти стои прекрасното

У

Същото е и при снимките - в дадения момент сме се почувствали
така, такава поза сме заели, такава
мимика или жест сме направили.
Всичко това остава запечатано
на снимката, както написаното на
листа. След време, когато ги погледнем, спомените ни връхлитат и си
припомняме наново, кое как е било.
Странното е, че връщайки се назад,
ние, хората, сме по-склонни да си
спомняме с умиление за миналото
и помним повече хубавото. Може
би паметта ни прави услуга по този
начин, подтиквайки ни да се уповаваме на красивото и карайки ни да
чувстваме радост и преклонение
пред времето.
Паметта е свързана с ума, а забравата - с чувствата. Трябва да бъдем истински човеци и да запазваме
стойностните неща в живота си, а
излишните да ги игнорираме. Така
животът ни ще е много по-щастлив
и изпъстрен с безброй радостни
усмивки. Старая се да живея така и
се надявам и другите около мен да

изречение „Паметта е свързана с ума, а забравата
- с чувствата”. Абе човеко, като можеш от нея да
изплетеш цял полувер, защо си изплела само един
къс ръкав. Тази мисъл е композиционна – тя може да
ти организина цялото есе. Какво е Сирни заговезни
– традиция, която предлага рационалистичен подход
по близо до ума – трябва да има празник, на който да
простиш, независимо от чувствата си (така си развила
и мисълта си). В такива случаи човек кое помни и
забравя – обидата или прошката; какво означава
пословицата „Доброто се забравя, а лошото никога”
– натрупан опит, който подсказва на ума да не върши
добро, защото няма да му се признае, но въпреки
всичко чувствата надделяват над опита – на всеки
му се иска сам да извърви пътя към доброто, дори и
да знае, че ще бъде забравено. Какво означава „Бог
забавя, но не забравя” – внушението, че в основата
на всяко човешко поведение би следвало да бъде
страхът от Господа, за да бъдем отговорни за делата
си. До, но ние сме склонни като простосмъртни да
трупаме грехове, независимо че разумът е събрал в
това поле толкова памет, че тя би следвало отдавна
тя да ни е обременила. И въпреки това, чрез чувствата
си ние се отказваме от тази памет и трупаме отново
грехове с надеждата да ги забравим и че и другите
ще ги забравят. И т.н.
Така че, уважаема Таня, вземай тази мисъл за
ума и чувствата под мишница и се изкачвай нагоре
по есето си, за да я сложиш в началото и по нея
строявай разсъжденията си. Ти имаш много големи
възможности – на теб ти е отредено не да показваш,
а да даваш идеи на тези, който ще показват.
Проф. Радослав Радев

В добро състояние са
масивите, за които са
полагани грижи, известни поражения е нанесла
зимата при заболелите
леторасли и тези, които
не са били третирани
правилно.
Размерът на измръзването не би повлиял на
добива от грозде. Сред
факторите, които биха
се отразили на бъдещата реколта, са необходимите мелиорации, правилната резитба, добро
време и др. Към момента
резитбата на лозята се
извършва навреме. На
фона на притесненията
на зърнопроизводителите за пропаднали есенници, годината за лозовите насаждения в региона
започва прекалено добре,
стига и времето да не
„излъже”.
В лозовите масиви на
Младен Михайлов в местността „Люляците” се

срещаме със сина му
Стефан.
Общо 1300 дка лозя
отглежда фамилията.
Сортовете са различни – тамянка, мускат,
шердоне, димят, ркацители, мускат отонел от
белите, а от червените
– каберне, мерло и памид
от старите лозя.

ваме от градушки през
лятото и липсата на валеж.” – допълни още той.
Това е моментната
картина на пораженията
по лозята и кайсиите в
Тутраканско. Какви ще
са добивите ще стане
ясно през лятото и есента,

"Информирани и здрави”
от стр. 1
на програма "Глоб@лни библиотеки България”
Тутраканска община бе представена от библиотекарите Стефка
Капинчева от Детски отдел на ОНЧ
„Н.Й.Вапцаров” и Радка Стефанова
от НЧ „Васил Йорданов”, с. Нова
Черна. Конференцията беше открита от проф. Маша Гаврилова. В
изказването си д-р Ангел Кунчев,
главен държавен здравен инспектор очерта основната цел на нагласите на промените в поведението
и уменията за здравословен начин
на живот сред целевите групи и
планираните информационни кампании за намаляване консумацията
на готварската сол, намаляване на
употребата на психотропни вещества сред младите хора, вредата от

тютюнопушенето, ограничаването
на производствения, битовия и
транспортния травматизъм.
Целта на всички работещи по
програмата „Глобални библиотеки” е да разпространяваме
информацията по посочените
теми, защото библиотеките имат
потенциал да продължат кампанията „Информирани и здрави”, като
възпитаваме местните общности в
здравословен начин на живот. Те
са единственото място за социални
контакти и можем да достигнем
към всички целеви групи, като
предложим в електронен вид
рекламните материали - клипове,
филмчета и др. по тематиката.
С приятно чувство и уважение
към работещите по проекта и към
всички библиотекари от страната,

Наталия Георгиева ръководител
«Връзки с обществеността и застъпничество» от ЗУП “Глоб@лни
библиотеки България” каза - „в лицето на библиотекаря имате един
истински партньор, който е обучен
да работи с компютъра, който
може да събере местната общност
и който е разпознат като авторитет
сред населението”. За съдействие
можем да потърсим регионалния
координатор на Глобални библиотеки - Лидия Димитрова и г-жа
Нанева от РЗИ-Силистра, които
също участваха в националната
конференция. Надявам се чрез нашата информационна библиотечна
дейност да помогнем на много
хора да променят и подобрят своя
здравословен начин на живот.
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ФОНДАЦИЯ "ОБЩЕСТВЕН
ДАРИТЕЛСКИ ФОНД " ТУТРАКАН”
ПОКАНА
За конкурс за прием на
проектни предложения

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по тази
покана се осъществява с помощта на Фондация „Обществен дарителски
фонд-Тутракан” и местни дарители.
1. Срок за подаване на проектни предложения: до 15.04.2012 г.
3. Ще бъдат финансирани 4 проекта. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 500 лева. Кандидатите е необходимо
да осигурят най-малко 10% съфинансиране на разходите по проекта (ако
кандидатът има собствен принос в натура, то този принос се остойностява
в лева, но не се включва в изискуемите 10% съфинансиране).
4. Кой може да кандидатства?
За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения или други граждански структури
на територията на община Тутракан. Не могат да кандидатстват фирми и
индивидуални граждани.
5. Срокът за изпълнение на проектите - от 1 до 4 месеца.
Краен срок за подаване на окончателен отчет - 15.08.2012 г.
6. Ще бъдат подкрепяни проекти в три области:
- Качествено и ефективно образование,
- Социално предприемачество,
- Изкуство и култура.
Всички проекти трябва да отговарят на следните хоризонтални принципи:
- устойчиво развитие чрез ефективно използване на местните ресурси,
- повишаване на толерантността и опазването на човешките права,
- въвеждане в експлоатация на съвременни технологии.
От проектите се очаква:
- да мобилизират гражданско участие и доброволчество;
- да адресират местните проблеми по начин, който стимулира позитивната
социална промяна и следва най-добрите практики на развитие в съответната
област съгласно международния опит.
Проекти в други сфери също се допускат за финансиране, ако отговарят
на хоризонталните принципи, описани по-горе.
7. Пакета от документи за кандидатстване можете да получите от:
Калина Грънчарова – тел: 0887 057 747
Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен текстови файл
на e-mail: fund_tutrakan@abv.bg

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.

ПРОДАВАМ
Къща с двор

За справки: 0889 230 665

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 ден!

Продавам
Нива - 4,5 декара
в местността "Колонисти" в гр. Тутракан.

Цена по споразумение.
За справки: 0887 666 696

ВРЕМЕТО

Доста променливо ще е времето през следващите
дни. В петък ще е хладно и ветровито, на много места с
превалявания. След обяд преваляванията от запад ще
спират, по-късно и облачността ще се разкъса и намалее,
а вятърът ще отслабне. Максимални температури между
11 и 16°. В събота ще е слънчево, а дневните температури
ще са с 5-8 градуса по-високи. В неделя отново ще има
доста облаци и в много райони ще превали. В планините
над 1500-1700м валежите ще са от сняг. В началото на
следващата седмица температурите ще започнат да се
повишават. По-значителни увеличения на облачността ще
има в следобедните часове.
www.weather.bg

"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

8

там, край реката...

Краси Костадинов с
Cupa Romanatiului
те медали на дясна ръка в
кат. +96 кг и на лява ръка в
кат. +86 кг, Краси завоюва
и Cupa Romanatiului в абсолютната категория.
В този турнир участваха
още двама тутракански
състезатели. Пламен Иванов спечели сребърен медал
при юношите в кат. +78
кг на лява ръка и бронз на
дясна, а Светослав Иванов
остана трети при юношите в кат. 70 кг.
Следващото важно състезание е Държавното първенство по канадска борба,
което ще се проведе на 7 и
8 април в гр. Козлодуй.
“ТГ”

З

а втора поредна година световният и
европейски шампион
Красимир Костадинов от
„Херкулес” (Тутракан) пе-

чели силното Международно
състезание по канадска
борба в румънския град
Каракал.
Освен, че грабна златни-

30.03 - 5.04.2012 г.

Пенсионерите
в Главиница – с нов клуб

В

следобедните часове на 21 март в Главиница, сред
щастливите лица на хората от третата възраст
и техните гости, председателят на Общинския
съвет д-р Себахтин Халид и зам.-кметът по социални
дейности и култура Елена Маркова прерязаха лентата
на най-новата придобивка – Клуб на пенсионера в центъра на града.
Просторният клуб бе осветен от отец Васил, а пенсионерите бяха поздравени още от зам.-кмета по стопанските дейности Севгюл Амза, секретаря на Общината
Селчук Али, общинския съветник от ГЕРБ Рашко Денев
и от своя председател Гинка Цанкова.
Няколко дни по-късно - на 26 март, главинишките пенсионери посрещнаха своите "колеги" от с. Долно Ряхово.
Специално за тази среща домакините бяха поканили и
кмета на общината Хюсеин Хамди.
Сбирката продължи с много песни и задушевни разговори.
“ТГ”

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

и да почерпят:

30 март – Мариан ГАНЕВ, Земеделски производител,
1 април – Тодорка ДИМИТРОВА, Община Тутракан
гр. Тутракан
3 април – Росен ШОПОВ, Горски стражар, ДГС-Тутракан
30 март – Рейхане САЛИ, Нач.-отдел, Дирекция „Соци4 април – Красимир КОСТАДИНОВ, Почетен граждаално подпомагане”, гр. Тутракан
нин на Тутракан, Двукратен световен и европейски и
31 март – Петър РУСЕВ, 11б клас, СОУ „Йордан Йовков” многократен републикански шампион по канадска борба
31 март – Димитрина ПАНАЙОТОВА, Директор, ЦДГ
2-6 април - Седмица на гората
„Славянка”

СМЯХ
Починал един много богат евреин. В завещанието пишело, че не
- Жоро, ти каква зодия си?
оставя нищо нито на жена си, нито на сина си, а че иска парите да
- Скорпион.
бъдат погребани с него.
- Такааа, пишем: Следващата седмица Скорпионите незабавно да
Жената и сина плачат и слагат парите в ковчега, когато идват техен върнат дълговете си, иначе ги чакат големи неприятности.
познат - също евреин. Той ги пита, защо слагат парите в ковчега. Те му
разказали за завещанието, той помислил малко и казал:
Знаете ли защо щрауса си заравя главата? За да може тайно от
- А защо не му напишете чек?
женската да си кърка с къртиците...
Двама приятели си говорят:
- Иване, чух, че жена ти катастрофирала с новата ти кола. Как е тя?
- Засега е добре... Заключила се е в банята.

Чукча за пръв път в Москва. В навалицата загубил жена си. Отива
при първия срещнат милиционер:
- Другарю милицонер, аз за първи път в столица и изгубил жената.
- Спокойно, ще я намерим. Кажи ми отличителни белези.
Преуспяващ бизнесмен е поканен да изнесе лекция пред студенти
- Аз белези не губил, жена изгубил.
по икономика. Накрая той пита:
- Виж, сега да ти обясня какво е белези. Например: моята жена е
- Имате ли въпроси?
висока, руса, с дълги бедра и с големи гърди. А твоята каква е?
След кратко мълчание се чува женски глас:
- Ааааааа, остави моя жена, дай да намерим твоя.
- Женен ли сте?
- Докторе, трябва да ви разочаровам - споделя пациентът, - вече бях
На парти Марк Твен харесал една жена и й направил комплимент:
при трима лекари и техните диагнози за моето заболяване не съвпадат
- Госпожице, изглеждате чудесно.
с вашата!
- Не мога да кажа същото за Вас.
- Възможно е, при аутопсията ще видим кой е бил прав!
- Е, тогава излъжете като мен...
Рицар в доспехи заспал под едно дърво. Приближил се лъв, подушил
В редакцията на вестник. Подготвя се хороскопът:
и въздъхнал: - Аман от консерви!

СУДОКУ

Честит рожден ден
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