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РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК
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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 15

Година L
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125 години периодичен печат
50 години вестник „Тутракански глас”
Д

ва юбилея в едно ще бъдат отбелязани на 18 ап- вестник „Тутракански глас” – една 50-годишна история
рил (сряда) от 17,30 часа в Изложбената зала на с думи от вчера, днес и… утре – това са предложенията
Историческия музей в Тутракан.
на организаторите на юбилейните чествания.
Историята на журналистиката и периодичния печат
Поканата е към всички граждани.
събрана в ретроспективна изложба и юбилейно издание,

„Зов-92-Комерс” ООД, гр. Тутракан

Община Тутракан

Нека запалените свещи на
Великден осветят душите и
сърцата ни и пламъка на любовта и добротата изпълват
живота ни!

Благотворителен
Великденски базар

Честито
Възкресение!

Любен ДРАГНЕВ, Управител

„Голд Кроун” ЕООД, гр. Тутракан
Нека да запазим вярата и да устремим надеждата, да умножим любовта
си към вечните човешки ценности –
доброта и разбирателство!

Христос Воскресе!
инж. Мариан ГАНЕВ,
Управител

Ви кани на

На 14 април (събота) от 9.00 часа в парк „Христо Ботев” Исторически музей – Тутракан, читалища, училища, детски градини и фирми ще подредят на своите щандове с красиво изписани яйца,
вкусни козунаци и ръчно изработено изделия, с
които може да зарадвате вашите близки хора!
Базарът официално ще се открие в 10.00 часа с
кратка програма.
Всички участници ще дарят събраните средства за благотворителна кауза – закупуване на
униформа за представителния Духов оркестър!

„Моника-92” ООД, гр. Тутракан
Нека са благословени
Великденските празници с много радост и веселие!

Христос Воскресе!

Цена 0.50 лв.

Уважаеми съграждани,
Здраве и сили, празнично
настроение, радост и
усмивки пожелавам на
всички през Великденските
празници!

Христос Воскресе!

Кмет на Община Тутракан:
д-р Димитър СТЕФАНОВ

Община Главиница
Общински съвет - Главиница
Нека здравето и доброто
настроение не ни напускат!
Велики дела да свършим
и велики мисли да имаме!

Честит
Великден!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет
д-р Себахтин ХАЛИД, Председател на ОбС

„Славянка” АД, гр. Тутракан
С пожелание за здраве,
благополучие и светли
Великденски празници.
Нека има Мир и Любов
в сърцата ни!

Честито Възкресение!
инж. Красимир ПЕТРОВ,
Изпълнителен Директор

Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

Фурна "Николови", гр. Тутракан

„ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ООД, гр. Тутракан

ЗК "Ген. Атила Зафиров”, с. Зафирово

Много любов, здраве,
късмет и кошница
пълна с яйца и козунак
пожелаваме!

Нека с най-големия християнски
празник възкръснат вярата и
надеждата ни за по-добър,
по-щастлив и достоен живот!

Пожелавем много здраве,
успешни дни и добротата
да цари в отношенията
на всички хора!

Христос
Воскресе!

Честито
Възкресение!
Георги ПЕНЕВ, Управител

Христос
Воскресе!
Петко ПЕТКОВ, Председател на УС
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Общинско сдружение за туризъм Тутракан
До
Колоездачните клубове и
Приятели на велоспорта

ПОКАНА
Общинско сдружение за туризъм – Тутракан (ОСТТутракан) ще активира през летния сезон на 2012 г.
велоалеите (част от Дунавския веломаршрут) между
Тутракан – Силистра и обратно към Тутракан чрез
организиране на периодични велопреходи. Маршрутите
са изградени и обозначени с указателни табели.
На 5 май 2012 г., събота, ще стартираме в 10.00 часа
от Дунавския парк в гр. Тутракан покрай река Дунав в
посока село Дунавци, където ще ни очаква екипът на
ОСТ – Тутракан с освежаващи напитки.
След това поемаме обратно към Дунавския парк в
Тутракан. Там е предвидено приятно разпускане на
зелено с прясна риба и наденички на барбекю.
Дължината на маршрута е 30 км. Край на мероприятието – 16.00 часа.
ОСТ – Тутракан организира през тази година редица
мероприятия в града и околностите с цел насърчаване
на екологичния туризъм. Голямо значение отдаваме
именно на привличането на възможно повече приятели
на велоспорта и природата. Регионът на Тутракан е
богат на културно-исторически и природни забележителности.
Ще се радваме да Ви посрещнем!
Екип на ОСТ - Тутракан

НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873”,
гр. Тутракан
Ви кани на празничен

Великденски концерт
на 12 април (четвъртък) от 18.00
часа в салона на
Читалището
Цена на билета:
2,00 лв.

НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873”,
гр. Тутракан
Ви кани на празнично

Великденско хоро
на 15 април (неделя),
в парк „Христо Ботев”
от 18.30 часа

Схемата "Помощ в дома"
е най-интересна за общините

О

бластен информационен център – Силистра (ОИЦ)
приключи и втората си обиколка по общини – проведени бяха работни срещи за представяне на Индикативните годишни работни програми на Оперативните
програми с представители на местната власт сред
всички общини от областта.
Сред най-обсъжданите процедури бяха тези по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Всички общини в област Силистра заявиха намерение да
кандидатстват по вече отворена схема „Помощ в дома“.
Социалният ефект по тази процедура ще се изразява в
две посоки – от една страна ще бъдат назначени и обучени безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда,
а от друга – ще се предоставят почасови услуги на хора
с частична или пълна невъзможност за самообслужване.

12 - 19.04.2012 г.

В Белица учредиха Сдружение за напояване „Изгрев”
„Начинанието, с което се захващате е трудно, но е много далновидно и благородно! Вярвам,
че вашите деца и внуци ще се
гордеят с решението, което взехте
днес. На тях ще оставите една
земя в много добро състояние, с
развито поливно земеделие.“ Това
сподели областният управител
Николай Димов пред учредителите
на първото по рода си Сдружение
за напояване „Изгрев“ в област
Силистра. Той присъства на Учредителното събрание за създаване
на Сдружението, което бе проведено на 7 април в тутраканското
село Белица. Негови делегати и
съучредители бяха собственици и
ползватели на земи в землищата
на 5 села в община Тутракан.
Територията на Сдружение за
напояване „Изгрев“ обхваща 12
100 дка изградена поливна площ,
годна за напояване, в землищата
Белица, Антимово, Варненци,
Преславци и Шуменци. На днешното учредително събрание бяха
избрани 7-членен Управителен съвет и 3-членен Контролен съвет, с
3-годишен мандат. За председател
на сдружението бе избран Георги
Янков от Белица.
Приет бе и Устав, според който
Сдружението ще бъде с предмет на дейност – експлоатация,
поддържане и реконструкция на
предадената им по реда на чл.47
от Закона за сдруженията за напояване и негови заключителни
разпоредби, хидромелиоративна
инфраструктура, изграждане на
нови напоителни и отводнителни
съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за напояване,

Областният управител Николай Димов с учредителите на
Сдружението Петра Пенчева и Тинко Тинчев

отвеждане на излишните води от
земеделските земи, рибовъдство
и развъждане на водоплаващи
птици. Хидромелиоративната инфраструктура на територията на
Сдружение „Изгрев“ е включена
в имуществото на „Напоителни
системи“ ЕАД – клон „Долен Дунав
– гр. Русе. Тя е публична държавна
собственост и включва язовир
Антимово, помпените станции в
Антимово и Белица, изравнителите
и подземна тръбна мрежа.
Като припомни прогнозите за
трайно засушаване, свързани и с
нарастващия дефицит на храни,
Областният управител определи
днешното събитие като своеобразна „бяла лястовица“ за област
Силистра и като първи реален
резултат от усилията за възстановяване и развитие на сектора
„поливно земеделие“ в региона.
„Тази дейност, която вие ще осъ-

ществявате е много далновидна и
аз съм щастлив, че присъствам на
нещо градивно“, подчерта Николай
Димов. Той препотвърди ангажимента си - да оказва нужната
подкрепа на Сдружението, при
преодоляване на административни
пречки или трудности. Още при
встъпването си в длъжност - преди
5 месеца, Областният управител
обяви намерението си да работи за
развитието на селското стопанство
в региона и по-конкретно – за
развитие на поливното земеделие
в област Силистра. По негова
инициатива, през м. март, експерти
от земеделското министерство
разясниха на местни производители в детайли възможностите за
пълноценно прилагане на мярка
125 – „Подобряване и развитие на
инфраструктура, свързана с развитие и адаптиране на земеделието“,
която тази година трябва да бъде

„отворена“. Тя може да бъде особено ефективна за Сдружението за
напояване „Изгрев“, тъй като допуска финансиране за Изграждане,
реконструкция и модернизация
на инфраструктура за напояване
и отводняване, за окрупняване на
земеделските земи.
От поливното земеделие ще се
възползват производители на царевица, люцерна и тютюн, сподели
Петра Пенчева – дългогодишен
земеделски производител, председател на ЗК Изгрев-92“ в село
Белица, един от инициаторите за
създаване на сдружението и член
на учредителния му комитет. Тя бе
категорична, че поливното земеделие има голям потенциал, който
хората в региона имат и желанието
и упоритостта да развият. Надеждите на учредителите са свързани
и с възможността за развитието
на зеленчукопроизводството и на
овощарството в района, подчерта
Пенчева.
На събитието присъстваха директорът на Напоителни системи
ЕАД – клон Долен Дунав – гр. Русе
Михаил Милчев и директорът на
ОД „Земеделие” - Силистра – Георги Иванов.
Протоколът от учредителното
събрание и Уставът на сдружението трябва да бъдат внесени в
Министерството на земеделието
и храните до 21 май т.г. за одобрение.
Сдружението се смята за възникнало от деня на вписването му
в предназначения за това регистър,
при окръжния съд по седалището
му.
“ТГ”

Ускорява се изграждането на електропровода
„Тутракан-Малък Преславец-Силистра”

О

бластният управител
Николай Димов съдейства за ускоряване
доизграждането на резервния
100-киловолтов въздушен
електропровод „ТутраканМалък Преславец-Силистра“, съобщиха от областната пресслужба. Той издаде
заповед за принудително
отчуждаване в полза на държавата, на части от 6 имота по
трасето на електропровода.
Такова право му делегират
Законите за държавна собственост и за енергетиката,
тъй като обектът е с национално значение. Касае се за
земи- частна собственост в

землищата на селата Коларово, Нова Попина, Сребърна и
Айдемир, върху които трябва
да бъдат изградени стъпките
на 6 стълба. Общата площ
на земите е 98 кв.м. Общата
сума на предвидените в този
случай обезщетения за собствениците е 892 лв.
До тази мярка се стигна,
след като над 6 години изграждането на обекта се
бави, заради проблеми между
собствениците на имоти по
трасето на електропровода.
Един терен има по няколко
съсобственика, които живеят
или пребивават в различни
градове и държави. Липса-

та на общото становище и
координация между тях, на
практика саботира дейността
по отчуждаване на земите,
необходими за доизграждане
на електропровода.
„Повече от 6 години този,
без съмнение, значим обект
за област Силистра не може
да бъде завършен, заради помалко от 100 квадрата земя.
Да бъде изправяна пред реална опасност сигурността на
хиляди граждани от областта,
които в тежки зимни условия
могат да останат без ток и
вода за неопределен период
от време, е необоснован риск,
който сме длъжни да избег-

нем“ – аргументира действията си Областният управител.
В разговор с представители на НЕК, след като ги
информира за предприетите
от него действия, Николай
Димов изрази очакванията си
- обектът да бъде завършен в
максимално кратък срок.
Заповедта ще бъде обнародвана в „Държавен вестник“
и ще бъде връчена на заинтересованите лица, по реда
на АПК. Тя подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването й в „Държавен
вестник”, пред Административен съд – гр. Силистра, чрез
областния управител.

Гласуваха на първо четене
забраната за тютюнопушенето
Предвижда се новите разпоредби да влязат в сила от 1 юни

П

арламентът прие на
първо четене промени
в Закона за здравеопазването, с които се въвежда
забрана за пушене на закрити
обществени места.
Промените забраняват тютюнопушенето в закритите
обществени места, както и
на изрично изброени открити
обществени места - дворове
на училища, детски ясли и
градини, специализирани
институции за предоставяне
на социални услуги за деца и
ученически общежития.
Предвижда се разпоредбите да влязат в сила от 1
юни т.г.
Със законопроекта се въ-

вежда и забрана за продажбата на енергийни напитки на
лица под 18-годишна възраст,
както и рекламата на тези
продукти, ако тя е насочена
към възрастовата група на
непълнолетните.
Законопроектът, който бе
подкрепен от 99 депутати,
предвижда да бъдат закрити
детските експертни лекарски
комисии (ДЕЛК), а освидетелстването и преосвидетелстването на децата до 16-годишна
възраст да се извършва от
общите състави на ТЕЛК с
участието на специалист по
детски болести.
Вносител на законопроекта
е Министерският съвет.

Здравният министър Десислава Атанасова посочи,
че е важно да се провежда
политика за запазване на
здравето на хората - това е и
мотивът, заради който се внася предложението за забрана
за тютюнопушенето.
Няма необходимост решението за тютюнопушенето да
се забавя още, заяви Емил
Караниколов от ГЕРБ. Според
него то няма да навреди на
бизнеса. Данните от държавите, където е приета такава
забрана, посочват временен
спад в оборотите в рамките
на две до пет седмици, след
което отново има връщане на
оборотите, поясни той.

Не мога да се съглася с тезите, че този закон ще срине
бизнеса, каза Караниколов.
Независимият депутат Кирил Гумнеров, декларира, че
е непушач, но въпреки това ще
гласува против законопроекта, защото той ще окаже тежко
влияние върху дребните предприемачи. Такъв законопроект
трябва да има, но не сега,
когато кризата е най-жестока
за хората, смята той.
Даниела Даритк ова от
ГЕРБ, която днес беше избрана за председател на
комисията по здравеопазване, посочи, че това е дебат
за здравето или за неговото
увреждане.
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В СОУ „Васил Левски” в Главиница продължават работата
по трансграничен проект

Н

а 28 март т.г бе осъществена доставката и инсталирането на компютърно
оборудване и обзавеждане на 2
учебни кабинета - по математика
и по биология в СОУ ”Васил Лев-

2007-2013”, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския Фонд за Регионално
Развитие и сключен договор за
безвъзмездна помощ № 2 (3i)-3.23, MIS ETS 221.

Новото учителско бюро и
мултимедийна бяла дъска

ски” в гр. Главиница. Това стана
възможно благодарение на осъществяващия се в момента проект
„ИКТ-движеща сила за промяна
в образованието”, финансиран
по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България

За двата учебни кабинета са
доставени един сървър, 50 компютърни конфигурации и лицензирани софтуера, 50 ученически чинове
и столове, две мултимедийни бели
дъски, два мултимедийни проектора, два принтера, два скенера,

столове и бюра за учителите, две
мултифункционални офис маси,
изградена е мрежа за двата учебни
кабинета.
Допълнително на училището ще
бъдат доставени още - 4 лаптопа за
учителите - по 2 за кабинет.
По проекта се предвижда провеждането на три семинара с цел
свързване на три големи потока от
участници включени в обучителния
процес: Експертите – учителите,
оторизирани представители от
местните общини – кметовете, изпълнителни експерти и мениджъри
от отделите по образование от
целевите общини (Главиница, Русе
и Велико Търново) и учениците.
Важна статистическа информация ще бъде предоставена и обменена относно как интеграцията
и инвестицията на ИКТ в образователния процес подпомага деца
, които имат различни стилове на
учене и усвояване, включително
и тези, които учат по-бавно, социално онеправданите, ментално
и физически възпрепядстваните,
талантливите и тези които живеят
в отдалечените селски райони.
Българските участници ще бъдат
информирани как използването
на ИКТ може да бъде ключов
инструмент за постигането на ра-

Директорът на училището Еленка
Борисова в новия кабинет по биология

венство в както в развитите така и
в селските райони.Семинарите ще
предоставят информация, данни и
статистика относно ползите за румънската образователна система
след инвестирането в ИКТ и ще
убедят българските участници, че е
нужна силна политическа воля, за

да се насърчи въвеждането на ИКТ
в образователния процес.
Ще бъде разработена Стратегия
за развитието на е-съдържанието
и възможностите да се извлече
максимума от румънския опит
и използването на е-учебната
програма.

Ученици почистваха Тутракан
Мариета СПИРОВА
ри изключително голяма активност премина участието на учениците от двете градски

П

около него.
Възпитаниците на СОУ
„Йордан Йовков” се насочиха към площадите „Толбухин” и парк „Таньо Вой-

изпратени до педагогическите колегии и учениците
на двете училища, в които
четем: « Уважаеми учители и ученици, изразявам

благодарността си към
всички Вас, за ентусиазма,
категоричната гражданска
позиция и отговорност, които проявихте за опазване
чистотата на нашия град
с участието си в инициативата „Чист Тутракан
- можем да го направим!”.
Пожелавам Ви здраве, пролетно настроение и весели
празници!”.
училища в инициативата на
Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните „Чист
Тутракан - можем да го
направим!”. Почистването
се извърши по райони, съобразно местонахождението
на училищата, за да бъдат
обхванати основните улици, паркове и площади.
Учениците от СОУ „Христо Ботев” почистиха парк
„Христо Ботев” и продължиха по улица „Силистра” с
крайна цел - Автогара Тутракан. Учениците от I до VIII
клас почистиха двора на
училището и тротоарите

вода”, „21 септември”,
„Суворов”, „Вапцаров” и
района около Общинския
център за извънучилищни
дейности, „Крайдунавски
парк” до фабрика „Лодкостроител”. Учениците бяха мотивирани и
подкрепени от своите
класни ръководители,
учители и възпитатели.
Общината предостави
ръкавици, чували, както и
организира сметоизвозването след приключване
на дейността.
Благодарствени адреси
от името на кмета на
Община Тутракан д-р
Димитър Стефанов бяха

Предвижда се по проекта да
бъде създадено електронно съдържание за двете дисциплини
- математика и биология за 9-ти
клас, 40 дигитални уроци (20 по
математика и 20 по биология),
както и 40 дигитални теста (1 тест
на урок).
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Кметство с. Старо село

Кметство с. Нова Черна „ЕТ "Ник Пластик", гр. Тутракан
Весели да са предстоящите
Пожелавам хубаво пролетно
настроение, здраве и много
Великденски дни
късмет!
за всички новочерненци!
Христос
Честит
Воскресе!
празник!

С пожелание за пролетно
оживление в живота и труда и
успешни начинания!

Честито
Възкресение
Христово!
Ангел ДРУМЕВ, Кмет

Нехат ЕБАЗЕР,
Кмет

12 - 19.04.2012 г.

Валя ПЕТРОВА,
Управител

Амир НИР:

Грижата за здравето и
Ако
обичаш
нещо
силно
–
духовността вплетени в
можеш
да
печелиш
от
него
едно успяло тутраканско
семейство
П

да бъде коригиран, т. нар
делегиран бюджет, което за щастие в известен
смисъл се случи. Дойдоха
нови 7-8 специалисти, има и
нови клинични пътеки, общо
взето болницата от три
месеца е почти постоянно
пълна и посреща болни. Но
е трудно, защото тежат
натрупаните дългове. Има
поети ангажименти от Общината и ще осигури сума
от порядъка на половин милион лева, която ще бъде в
помощ на управлението на
дълга на структурата.

Калина ГРЪНЧАРОВА
ървата къща в Тутракан, която Амир
Нир купува преди пет
години е точно на рождения му ден – 5 август.
Оттогава той се връща
многократно в Тутракан,
запленен от спокойствието, от любезните българи,
красивата природа и тихия
Дунав.
44-годишния Амир Нир е
от Израел, бизнес партньор
на „Кентоя България”.
Освен страхотния бизнес
нюх, признат от неговите
партньори и приятели по
света, той обича моторите. Девети е в популярното
рали „Париж-Дакар”, а в
Тел Авив е четвърти по
продажба на мотори чрез
собствената си магазинна
мрежа.
В казармата, която в
Израел е задължителна,
служил като пилот. „Ако
обичаш нещо силно - можеш да печелиш от него”,
казва Амир Нир, спомняйки
си за оня първи мотор в
детството, който дядо му
е подарил. Направил име
като състезател, той сам
организира състезания,
които привличат много
млади хора.
Негова е специалната
тримесечна обучителна
програма за управление на
мотоциклети, той е притежател и на лиценза.
Амир Нир е учител и
на израелската полиция и
спецчастите по бързо и в
същото време безопасно
управление на мотоциклет.
Дистрибутор е на „Дукати” и покрай необходимостта от агенти-дистрибутори на тези мотори се
запознават с Йосеф Леви
от „Кентоя”, който го „от-

Кармен Мишу-Бойчева:
Когато захванах да работя
по романа си „Тангра и неговият син” много близки
наши приятели, които имат
досег с историята, ме
посъветваха да не започвам такъв роман, защото
историците щели да ме
разкъсат. Но проф. Георги
Бакалов ми даде кураж.
Романът е художествено
произведение на историческа тематика, но в него
има на 90% достоверност.
За съжаление, хората искат да четат, но нямат фи-

нансовите средства да си
купят по-скъпо струващите книги. Това е грозната,
тъжна действителност.
Хората са толкова заети
с ежедневието си, затова
си мисля, че националният
идеализъм си остава само
една приказка.
Когато дойдох в Тутракан
за пръв път ми беше страшно тежко. Това е малък
град. Баща ми каза: „Човекът оцветява мястото”.
Така че ние, моят съпруг и
аз, се стремим да оцветим
това място. Нека да има в
малките градчета повече
такива хора, които остават там и правят нещо.

Кармен Мишу-Бойчева и д-р Любомир Бойчев
на гости в предаването "България днес” на
БНТ Свят

Продължение от бр.14

За финансирането
на болниците

Д-р Любомир Бойчев:
Многократно съм заявявал
моята позиция по този
въпрос. Бях един от наймладите управители на
болницата в Тутракан. За
осемте години работихме
по два проекта финансирани със средства от
Световната банка, по това
време се разделяше извънболничнта от болничната
помощ. Винаги съм смятал,
че парите трябва да следват пациента, тоест всяка
една структура независимо
от формата на собственост трябва да даде оптимално качество на хората.
А с тази форма, която беше
досега, т. нар. делегирани
бюджети, винаги има предпоставки за един не малък
субективизъм.
Хората имат нужда да
бъдат лекувани там, където смятат, че ще им
бъде помогнато и ако се
случва, това трябва да
бъде възнаградено. Просто
обществото и Здравата
каса трябва да благодарят
на дадената структура, че

оказва качествена помощ.
Аз смятам, че обект на
дискриминация не са само
малките, обект на дискриминация са всички болници,
които се товарят с работа. Такива са и големите
университети, такива са
и държавните болници,
такива са и общинските
болници. На практика ще
спечелят тези, които оптимизират своята дейност
и отговарят адекватно на
необходимостите. Тук има
страшно много проблеми.

Как оцелява Тутраканската болница За литературните
Д-р Любомир Бойчев: творби и битието
Като всяка една болница
в страната - трудно. За
няколко месеца, докато има
преход с избора на нов управител, исках да помогна и
да внесем позитивни практики, така че болницата
да заеме мястото, което
винаги е заемала. Важно е
една болница да се управлява адекватно.
Спечелихме проект, който е за 4,5 млн. лв. Освен
това успяхме след дълги
преговори да убедим регионалната и националната
Здравна каса, че трябва

крехва” за България.
Близо един милион лева
вече са инвестирани тук
– в покупката на къщи в
„Рибарската махала”, в
други части на Тутракан и
в близките села. Старите
къщи са реставрирани, има
построени нови, които се
отдават под наем. Целта
е в тях освен приятели,
гости, клиенти да идват
и отсядат туристи. До м.
август ще бъдат готови
15 къщи.
Силно го впечатлява девизът на „Кентоя” – „Няма
няма!”. Не са важни пречките по пътя, важен е резултатът. „Няма няма!” не е
просто надпис на стена, а

е реалност, убедил се е Нир.
„Тутракан днес ми напомня за Израел от преди 20-30
години, казва той. Чисти,
истински, душевни хора
живеят тук. Няколко пъти
съм водил семейството
си - майка ми, жена ми и
децата. Веднъж майка ми
си изгуби айфона. Оказа се,
че го е забравила в такси –
шофьорът го върна. Невероятно нещо! Аз съм живял по
целия свят – в Европа, Америка, там хората са други
– има лъжа, неточност. Тук
се живее с любов, затова и
инвестирам. Ако енергията,
която притежава човек се
влага в нещо позитивно,
тогава се успява.”

Между болницата
и клиниката

сълът на всичко е да видиш
ефект от това, което си се
опитвал толкова време да
специализираш, да модифицираш, да организираш.
Аз съм винаги един и същ –
и в болницата, и в клиниката.
За удовлетворението от
професията
В чисто професионален аспект, постиженията се мерят с радостта в очите на
хората – от новородените
деца, от заченатите посредством ин витро процедури в
нашата клиника.
Всичко това се прави с
много енергия, екипност, с
много хора, които са участвали в процеса.

Д-р Любомир Бойчев:
Много е трудно, но в частната структура имам основно
профилактични прегледи,
работа в областта на асистираната репродукция.
Поток от хора, на които се
опитвам да помогна.
В болницата аз правя операциите, ражданията, там
са ендоскоскопските операции, лапароскопски операции.
Понякога действително не
ни стига времето - работим
по 16-18 часа. Ние живеем
по този начин, защото сми-
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Нотариална кантора
"Йордан Даков”, гр. Тутракан
Пожелавам на всички да са здрави и щастливи! Великденските
празници да са
ново начало
в битието ни!

Христос
Воскресе!

Кметство с. Зафирово
Пожелавам всички делници да се превърнат в празници, безкрайни емоции и
безоблачни дни!
Всеки да се изпълни с пролетно настроение и оживление, да бъде честит и
обнадежден за по-хубаво бъдеще!

Честито Възкресение!
Ангел АНГЕЛОВ, Кмет

Нотариална кантора
"Анелия Николова- Раева”, гр. Тутракан

Честито
Възкресение
Христово!
Нека празниците Ви
заредят с
добри емоции и
радост!

Цветница в Белица и Стефан Караджа

Силвия ПЕТРОВА,
НЧ "Хр. Ботев-1942”, с. Белица
„Цветна Цветница дошла е. С
цвете всеки да закичи!” С тези
думи бяха посрещнати гостите и
участниците в Общинския празник на любителското народно
творчество"Цветница-2012”.
Още от ранни зори започнаха
да пристигат самодейци от всички
села на територията на община
Тутракан. Те бяха любезно посрещнати от кмета на село Белица
Костадин Манев и от служителките
в читалището - Димитричка Василева и Силвия Петрова.
Във фоайето на читалището
домакините бяха подготвили изложба на ръчно плетени карета,

гоблени, плетива и цветя.
Гости на празника бяха общинският кмет д-р Димитър Стефанов,
Стефка Станкова, директор на
Дирекция „Хуманитарни дейности”
в Община Тутракан, кметове и
кметски наместници от общината.
В празника взеха участие над
300 самодейци. Всички гости и
представители на читалищата бяха
посрещнати на сцената по стара
българска традиция с хляб и сол
Приветствия отправиха кметът
на с. Белица Костадин Манев и
кметът на общината д-р Димитър
Стефанов.
Като домакини празникът откриха самодейците от НЧ "Христо Ботев-1942 г.". Последва и представянето на останалите читалища, а

цялата зала се изпълни с мелодии,
ритми и багри. Певците и танцьорите успяха да разкрият хубостта
на нашето народно творчество
и това пролича от нестихващите
аплодисменти, които получиха от
публиката.
На всички самодейни колективи бяха връчени Поздравителни
адреси и саксии с цветя - нали е
Цветница, празник на цветята.
След последното участие на
сцената, на площада пред читалището се завихри кръшно българско
хоро.
С пожелания за здраве и благоденствие към всички участници
приключи и таз годишният празник
"Цветница".

Дами канят или хайде на танци!
Калина ГРЪНЧАРОВА
гледайте се внимателно в лицата
от снимката. Те са
щастливи, нали? И няма
как да е обратното след
като сами са избрали да
разнообразят свободното
си време или по-точно да
релаксират след работния ден.
Танцовата зала, за която вече сме писали, е
във фирма DSH (бивша
„Терма”) и там ви очаква
не кой да е, а майсторите на спортните танци
Лазар и Тотка Лазарови
от Русе. Те с удоволствие и охота показват
стъпките на популярните латинотанци и така,
бавно, но успешно всеки
влиза в ритъма на настроението. Не, няма да
ви правят състезатели,
освен, ако не пожелаете
сами, а просто ще ви

В

помогнат да забравите
делничните грижи, ще
ви накарат чрез танца
да намерите себе си и
когато си тръгвате от
залата да се чувствате
свободни и щастливи.
От два месеца е осъществена тази възможност - във вторник и
четвъртък от 19:00 часа
всеки, който желае релакс чрез танца да го
осъществи.
Снимката ви показва,
че танците се посещават от цели семейства
– пример са Ирена и Ценко
Вълчеви и техните дъщери Селена и Аврора.
Едно липсва – мъжете!
Да, да, не се смейте!
Жените (както винаги)
са повече на брой от
желаещите да танцуват
мъже. А друго си е, когато в танца води мъжът…
Така, че хайде на танци!

Ц

ветница е празник
на красотата, един
от най-прекрасните
празници, който със
своите символи – цветята, внася светлина в
душите на хората. Никой
не може да устои
пред красотата, нежността и чистотата на
цветята, подарени ни от
природата. Празникът беше
отбелязан и от НЧ "Просвета - 1940г.", с. Стефан
Караджа.
На 8 април самодейките

към читалището се събраха
рано сутринта, за
да направят своите венчета от върбови клонки и
цветя. След това се отправиха към реката. Там
те пресъздадоха обичаите
"Лазара" и "Кумичене". Всяка
от лазарките
пусна своя венец във
водата и с нетърпение
зачакаха да видят кой от
всички ще
е първи. Първият венец
означава, че притежателката му ще е Кумицата.

Лазарките
пяха също лазарски песни и играха народни хора,
веселиха се. Защото какво
е празник
без песни и музика? А
фолклорното богатство никога не губи стойността и
величието си. То съхранява
най-съкровените човешки
чувства и е издържало
безкомпромисния изпит
на отминалото време, за
да остане и до днес безсмъртно.
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Великденско състезание по информационни технологии
У

ченици от СОУ
„Христо Ботев” заеха призови места
във VIII-то Великденско
състезание по информационни технологии, проведено на 31 март в гр. Русе.
Те се състезаваха в пет
категории - II, V, VI, VII и
VIII клас, за изработване
на презентация на тема
„Пролетни Великденски
празници”, а за начален
курс - картинка на тема
"Цветница". Допълнително всички участници решаваха и тест по Информационни технологии.
Майсторство демонстрираха възпитаниците на преподавателките
Анна Георгиева и Снежана
Данчева, които доказаха
придобитите знания и
умения по информационни
технологии. В крайното сниците първото място остана Радостина Пейче- а шеста - Ива-Мария Макласиране сред осмокла- зае Ирина Тотева, втора ва - и двете от VIIIб клас, ринова от VIIIа клас.

Изява на тутракански ученици
в Румъния

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН

ОБЯВА
С Решение № 93/15.03.2012г. на Общински съвет Тутракан на основание чл. 21,
ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закон за лечебните заведения
и чл. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000г. на Министерство на здравеопазването
за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на
лечебни заведения

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН

Н

а 4 април Мартина
Браткова, Виктория и
Глория Куманови представиха СОУ „Христо Ботев”
на фолклорен фестивал в
град Олтеница.
Нашето гостуване беше
по покана на румънските ни
приятели от Професионална
гимназия „Николае Балческу”.

Фестивалът е заключителна
част от проекта „Да поговорим
за селото”.
Момичетата, подготвени от
учителката Пенка Велкова, се
представиха с три български
народни песни и заеха второ
място.
Подредена беше и етнографска изложба, където бяха

показани носии и предмети на
бита, създадени и използвани
от хората, живеещи на двата
бряга на Дунав.
В конкурсната програма
участваха ученици от Олтеница, Гюргево, Констанца,
Бистрица и др.

I. Обявява конкурс за длъжността „Управител” на „Многопрофилна болница за
активно лечение Тутракан” ЕООД
1. Изисквания към кандидатите:
- Да притежават образователно- квалификационна степен „магистър" по медицина,
съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с
образователно- квалификационна степен „магистър" по икономика и управление с
призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по
икономика на здравеопазването;
- Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по
дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователноквалификационна степен „магистър" по медицина, съответно дентална медицина,
да имат придобита специалност;
- Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани.
2. Необходими документи:
- Заявление за участие в конкурса;
- Автобиография;
- Дипломи за образователно- квалификационна степен, съгласно изискваниятаоригинал или нотариално заверено копие. Квалификация за здравен мениджмънт,
по смисъла на Наредба № 9 / 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения, се удостоверява с
документите, посочени в § 3 от Заключителните разпоредби на същата наредба;
- Диплом за специалност;
- Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж;
- Документ за самоличност;
- Свидетелство за съдимост;
- Програма за развитие на „МБАЛ Тутракан" ЕООД за тригодишен период,
включително шестмесечен оздравителен план.
3. Място на подаване на документите и срок:
• Заявлението за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в деловодството на община Тутракан в запечатан плик, като програмата за
развитие и дейността на „МБАЛ Тутракан" ЕООД за тригодишен период се слага
в отделен запечатан плик в срок до 17.00 часа на 17.04.2012г.
•МБАЛ Тутракан” ЕООД- гр. Тутракан следва да предостави на кандидатите
документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание
на персонала след публикуването на обявата.
4. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
• От 10.00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на
документите- 18.04.2012г. - I етаж, Заседателна зала на Община Тутракан.
5. Информация относно темите на събеседване:
• В сградата на Община Тутракан, I етаж, стаята №4- Заместник- кмет г-жа
Петя Василева- до изтичане на срока за подаване на документите.
II. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/ 26.06.2000 г. на Министерство на
здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, Общински
съвет Тутракан определя комисия за организиране и провеждане на конкурса от
5 члена в състав:
Председател - Заместник- кмет на община Тутракан;
Секретар - представител на Регионална здравна инспекция - Силистра -магистър
по медицина;
Член - правоспособен юрист;
Член - представител на Общински съвет Тутракан - член на постоянната комисия
по бюджет и финанси;
- Член - Представител на Общински съвет Тутракан - член на постоянната
комисия по здравеопазване.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурса,
съгласно нормативната уредба.
IV. Възлага на кмета на общината да сключи договор за възлагане на управлението
на „МБАЛ Тутракан" ЕООД гр. Тутракан.
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“Тепсихора” ЕООД,

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

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

гр. Тутракан

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

Оптиката в Тутракан
променя своите работни дни във вторник и четвъртък
от 10:00 до 16:30 ч.

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

Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните

Уведомява всички, които проявяват интерес към
длъжността Обществен възпитател и желаят при
необходимост да съдействат на комисията, да заявят
своето желание, като подадат следните документи:
- Заявление за заемане на длъжността /свободен
текст/, автобиография, копие на: лична карта и диплома за завършено образование.
Срок за подаване на документите: 25 април 2012 г.
Съгласно Статута на обществения възпитател,
кандидатите трябва да имат необходимата квалификация - юрист, социолог, психолог, педагог и други с
педагогическа подготовка, опит и умения за работа
с деца.
Дейността на обществените възпитатели е регламентирана с разпоредбите на чл. 40-46 от Закона
за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните.
Телефон за допълнителна информация 0893411092
или в стая №9 в сградата на Община Тутракан

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

Цена по споразумение.
За справки: 0887 666 696

ВРЕМЕТО
В четвъртък ще духа слаб южен вятър. Преди обяд
ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има позначителна облачност и на места в Южна и Западна
България ще превали краткотраен дъжд. Минималните
температури ще са между 2 и 7, максималните между
17 и 22°.
В петък вятърът в Северна България временно ще
се ориентира от запад-северозапа. Слаби превалявания
ще има на изолирани места в източните райони. Температурите ще са с 2-3 градуса по-високи. В събота
облачността ще се вплътни и от югозапад ще завали
дъжд. В неделя ще се задържи предимно облачно, на
много места с валежи от дъжд. Температурите ще
останат без съществена промяна. Вятърът ще бъде до
умерен, предимно от юг. В началото на следващата
седмица облачността временно ще намалява, само на
отделни места ще има слаби валежи. Дневните температури ще достигнат 22-27°.
Дежурен синоптик: Анастасия КИРИЛОВА
www.weather.bg

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

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

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
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Краси Костадинов – най-силният
българин на канадска борба

З

а шести път републикански първенец и абсолютен
шампион на България –
това е поредното постижение на
Красимир Костадинов („Херкулес”
– Тутракан), което той регистрира
на приключилото държавно първенство по канадска борба.
Състезанието се проведе на 8
и 9 април в гр. Козлодуй и в него
участваха над 300 състезатели от
цяла България.
Първенството бе последна квалификация за определяне състава
на националния ни отбор, който ще
представя България на Европейското първенство в Гданск (Полша)
от 13 до 20 май т.г.
След като не остави надежда у
нито един съперник в кат. до 100 кг
и на двете ръце, Краси Костадинов
се окичи и с титлата „Абсолютен
шампион на България” като успя да
надделее всички свои съперници и
за пореден път доказа, че е най-силният българин на канадска борба.

Красимир Костадинов бе награден от
кмета на град Козлодуй Румен Маноев. Той
получи и спортна екипировка от фирма
„Gеorgo`s”

В СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци:

Организирани
занимания по борба
С

ъздаване на условия и
възможности за участие на деца в риск
в безплатни организирани
занимания по борба в свободното им време с оглед
подобряване на тяхното
здраве, двигателна култура
и физическа дееспособност
е една от целите залегнали
в проект по Програмата на
Министерството на физическото възпитание и спорт
„Спорт за хора с увреждания и деца в риск”, който
се изпълнява от Сдружение
“Спортен клуб по борба
„Истър” - Тутракан” в партньорство със СПИ „Христо

Ботев” с. Варненци, като
собственик на спортната
база, местни и регионални
медии.
Проектът е част от направление „Начално обучение
по вид спорт и спортна
подготовка за деца в риск”
на програмата и цели още
осигуряване на свободен достъп на децата в заниманията и възможност да бъдат
обучавани от квалифицирани
спортни специалисти по
борба. Освен това ще бъдат
използвани възможностите
на спорта, в случая – борбата, като превенция срещу
нетолерантността, насили-

ето, употребата на цигари,
алкохол и наркотици.
Организираните занимания
по борба стартираха на 2
март и ще приключат до 29
юни т.г. Формирани са две
групи по 12 деца. Заниманията ще се провеждат два
пъти седмично с всяка една
група, като продължителността е един астрономически час за всяко спортно
занимание.
В рамките на проекта са
предвидени общо 70 занимания в двете групи, които се
водят от Ангел Ройбов и
Сашко Змеев.

и да почерпят:

13 април – д-р Себахтин ХАЛИД, Председател на Общински съвет15 април – Асан ЕСКИДЖИ, Кмет на с. Ст. Караджа, община Главиница
Главиница
15 април – Жоржета СТЕФАНОВА, Спец. „АФО”, Кметство Зафирово
13 април – Красимир БОНЕВ, Ст. спец. техник, Община Главиница
16 април – Петя МОРАРОВА, 11б клас, СОУ „Йордан Йовков”
14 април – Димитричка ХРИСТОВА, Учител, СОУ „Христо Ботев”
17 април – Веселин РОЙБОВ, Подвижна горска стража, ДГС-Тутракан
14 април – Добрин АТАНАСОВ, Мл. юрисконсулт, Община Тутракан
18 април – Пламен ПРОДАНОВ, Бизнесмен, „Палермо” ЕООД
14 април – Пенка ИВАНОВА, Комп. оператор, СОУ „Й. Йовков”
18 април – Рушен ЧАКЪР, Мед.сестра, Община Тутракан
14 април – Румен ГЕНОВ, Форум прес, гр. Русе
15 април – Възкресение Христово, Великден – Анастас, Величка,
15 април – Пламена НИКОЛОВА, Ст.експерт, Община Тутракан
Велика, Велико, Величко, Велко, Светла,Светозар

СМЯХ
Лягаме си с жената да спим.
Жената: - Лека нощ!
Аз: - А съпружеския дълг?
Жената: - Опрощавам ти го...
Водопроводчик монтира мивка в кабинета на психоаналитик.
-Готово е. Дължите 50 лева.
-Трябват ви пари?
-Да.
-Искате ли да поговорим за това?

Мъж пита жена си:
- Къде беше?
- На курс.
- Това „с'' за благозвучие ли го слагаш?
- Не, за множествено число!

В една изба обявяват конкурс за нов дегустатор. Явява се един
опърпан пияница, шефът му дават да пробва една ракия, а неугледният
човечец му отговаря:
- Дъбова бъчва, две години, подсилена с холандски спирт, на пазара
е с етикет "Отлежала девет години"...
Вечерна проверка. Старшината пита: - Попов?
- Правилно!
- Тук!
Секретарката му подава втора чаша.
- Петров?
- Вино, пластмасов бидон, никакво грозде.
- Тук.
Шефът смигва на секретарката и тя му дава трета чаша (с нейната
- Стоянов… а бе, кво ли ви проверявам, къде ще ходите… На под- урина)...
водница сме.
- Блондинка, на 26 години, трети месец бременна. Ако не ме вземете
на работа, ще кажа от кого е детето.
Съпрузи седят в хола и гледат фигурно пързаляне с перфектна
фигуристка. Мъжът:
Мъж и новата му приятелка пристигат пред ресторант с колата му, и
- Ех,ако ми падне тази,каква волна програма ще изпълня с нея!
той слиза да и отвори вратата да слезе.
Жената: - Първо да видим как ще се справиш със задължителната.
Тя: - Харесвам джентълмени.
Той: Айде, айде, без философии врата се отваря само от вън.

СУДОКУ

Честит рожден/имен ден

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3
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