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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 41

Година LIII

23 - 29 октомври 2014 г.

Минаваме към зимно часово време
Т
очно на Димитровден
България ще премине към зимно часово
време. На 26 октомври, неделя, в о4:00 часа сутринта,
трябва да върнем стрелките
на часовниците с един час
назад.
Преминаването към зимно
часово време пести енергия

и осигурява повече светлина
на хората. Промяната обърква биологичния часовник на
човека. В този период на
адаптация са характерни
депресивните състояния.
Сред неприятните симптоми са гадене, световъртеж,
главоболие, дезориентиране,
намаляване на апетита.

Няколко дни са необходими
за адаптация на организма.
За да се преодолеят трудностите, е добре да се увеличи
физическото натоварване,
съветват специалистите. В
този период е важно пълноценното хранене. Не трябва
да се злоупотребява с алкохола и напитките с кофеин.

Цена 0.60 лв.

Абонамент'2015
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника и в пощенските станции.

Медицински център "Св. Иван Рилски"
или първите осем...
Калина ГРЪНЧАРОВА
систирана репродукция, акушерство, гинекология, оперативна гинекология и родилна
помощ, клинична лаборатория, емоционално консултиране и подкрепа,
допълнителни услуги - това са
медицинските дейности, които се
предлагат в Медицински център "Св.
Иван Рилски" в Тутракан.
В Центъра винаги е пълно с пациенти. Без значение от сезона и метеорологията... Обикновено жените са
вътре, седнали и чакат в приемната,
а мъжете трескаво обикалят и пушат навън... Темата на разговорите
между чакащите е една - бъдещите
деца, професионализма на лекарите,
досегашни "патила", надеждата...
Вече осем години е така! Медицински център "Св. Иван Рилски" е
открит на 19 октомври 2006 г. Негов
управител е д-р Любомир Бойчев, който заедно със своя брат д-р Богомил
Бойчев, успяха за кратко време да
създадат една търсена институция, в която професионализмът е
№1, уважението към пациента е на
пиедестал, а екипността - път към

А

ȾɪɅɸɛɨɦɢɪȻɈɃɑȿȼ

Бареков не е платил
и на тутраканските
застъпници
Водачът на листата на ББЦ в 20
МИР-Силистра Иво Велчевски е
обещал до края на тази седмица
да се разплатят

на стр. 2

закономерен успех.
Д-р Любомир Бойчев е сред двадесет и двамата акушер-гинеколози
от общо 270-те лекари номинирани
в кампанията на вестник „24 часа”
„Лекари, на които вярваме” за 2014
г. и е единствения лекар от област
Силистра, номиниран в кампанията.
Медицинският център е сред редовните участници в кампанията на
предаването "Тройка на разсъмване"
на Радио Витоша "Искам бебе" с дарение на ин витро процедура.
През 2014 г. психологични консултации, които предоставя Центърът
на пациенти с репродуктивни проблеми, са безплатни. Те се осъществяват от д-р Силвия Крушкова.
"Делото" Медицински център двамата братя са посветили на своя
баща - покойният вече д-р Петър
Бойчев, акушер-гинеколог, който
тутраканци помнят като изключителен професионалист и добър човек.
В този брой на в. "Тутракански
глас", д-р Любомир Бойчев и д-р Богомил Бойчев разказват историята
на първите осем...
на стр. 5

Уважаеми съграждани,
За нас е чест да Ви поздравим с Деня на
град Главиница – 26 октомври,
Димитровден!
В навечерието на празника, отправям
своите пожелания за здраве, успехи и
празнично настроение към жителите,
гостите и приятелите на нашия град.
Благодарим на всички, които обичат
Главиница и допринасят за нейното
развитие и просперитет!

ȾɪȻɨɝɨɦɢɥȻɈɃɑȿȼ

ТОП МЕН ЕООД
Фабрика за мъжки костюми
Набира: Технолог, бригадир, ОТК,
кроячи, шивачи, гладачи

Предлага:Безплатен транспорт и
мотивиращо заплащане

За контакти:

гр. Русе 7000, ул. Потсдам 10

Тел: 082/821 340
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РЕГИОН

НОВИНИ
ПРАЗНИКА НА МОЕТО СЕЛО
Кметството на с. Сокол и НЧ „Освобождение – 1940 г.” са организатори на Празник на селото, който ще се проведе на 1 ноември.
"От 16:00 ч. Клубът на самодееца в селото ще отвори врати за своите гости, а на площада ще ви очакват търговци с весели и забавни
игри" - казват организаторите.
По същото време празнично хоро ще се извие на площада в центъра на селото, а при лошо време в зрителната зала на читалището.
Ще свири оркестър от град Тутракан с ръководител Илиян Марков.
В празничното хоро ще вземе участие и ТФ „Дунавска младост" при
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан, с художествен ръководител Елена
Атанасова.
От 22:30 ч. до ранни зори в „Клуба на самодееца” ще стартира и
младежко увеселение.
ТЕ СА МАЛКИ, НО ВЕЧЕ ЗНАЯТ!

23 - 29.10.2014 г.

Бареков не е платил и на тутраканските
застъпници
З

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɫɬɴɩɧɢɰɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɧɚȻȻɐɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚɢ
ɛɥɢɡɤɨɬɨ ɫɟɥɨ Ʉɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨ
ɜɡɟɥɢɭɱɚɫɬɢɟɜɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɚɬɚɤɚɦɩɚɧɢɹɢɢɡɛɨɪɧɢɹɞɟɧ
ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɚɯɚɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɫɪɟɳɭ
ɧɟɢɡɩɴɥɧɟɧɢɬɟɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɢ
ɨɛɟɳɚɧɢɹ ɧɚ ɩɚɪɬɢɹ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɛɟɡ ɰɟɧɡɭɪɚ ɏɨɪɚɬɚ
ɨɛɹɫɧɢɯɚ ɱɟ ɢɦ ɟ ɨɛɟɳɚɧɨ
ɞɚ ɩɨɥɭɱɚɬ ɩɨ  ɥɜ ɤɨɢɬɨ
ɞɨ ɬɨɡɢ ɦɨɦɟɧɬ ɧɢɤɨɣ ɧɟ
ɢɦ ɟ ɢɡɩɥɚɬɢɥ Ɍɟ ɬɜɴɪɞɹɬ
ɱɟɫɚɫɢɢɡɩɴɥɧɢɥɢɩɨɟɬɢɬɟ
ɚɧɝɚɠɢɦɟɧɬɢ  ɞɚ ɚɝɢɬɢɪɚɬ
ɡɚȻȻɐɢɜɢɡɛɨɪɧɢɹɞɟɧɞɚ
ɨɛɢɤɚɥɹɬɫɟɤɰɢɢɬɟ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɬɟɢɧɮɨɪɦɢɪɚɯɚ
ɱɟɜɟɱɟɜɬɨɪɚɫɟɞɦɢɰɚɢɞɜɚɬ
ɩɪɟɞɨɮɢɫɚɧɚȻȻɐɜɋɢɥɢɫɬɪɚ ɡɚ ɩɚɪɢɬɟ ɧɨ ɬɚɦ ɧɹɦɚ
ɧɢɤɨɣɚɜɟɱɟɢɩɨɦɟɳɟɧɢɟɬɨ
ɟɨɩɪɚɡɧɟɧɨ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɴɬ ɧɚ ȻȻɐ ɜ
Ʉɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨ ɇɢɤɨɥɚ ɋɬɨɹɧɨɜɫɟɫɜɴɪɡɚɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚɫ
ɦɟɫɬɧɢɹ ɥɢɞɟɪ ɧɚ ɩɚɪɬɢɹɬɚ
Ʉɚɬɹɉɟɬɪɨɜɚɤɨɹɬɨɩɨɹɫɧɢ

ɱɟɨɬɰɟɧɬɪɚɥɚɬɚɧɚȻȻɐɫɚ
ɨɛɟɳɚɥɢ ɞɚ ɞɚɞɚɬ ɩɚɪɢɬɟ
ɩɪɟɡ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɫɟɞɦɢɰɚ
ɛɚɬɚɡɢɫɟɞɦɢɰɚ 
ɇɚɞ  ɞɭɲɢ ɨɬ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɫɚɪɚɛɨɬɢɥɢ
ɡɚȻȻɐɧɚɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɬɟ
ɢɡɛɨɪɢ
ɉɪɨɬɟɫɬɢɪɚɳɢɬɟ ɛɹɯɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɢɱɟɚɤɨɧɟɩɨɥɭɱɚɬ
ɨɛɟɳɚɧɢɬɟɩɚɪɢɳɟɬɪɴɝɧɚɬ
ɤɴɦɋɨɮɢɹ
ɇɚ ɡɚɫɬɴɩɧɢɰɢɬɟ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢɬɟ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɢ ɨɛɳɢɧɚɬɚ  ɨɛɳɨ 
ɞɭɲɢɫɴɳɨɧɟɟɩɥɚɬɟɧɨɫɴɨɛɳɢɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɴɬɂɜɟɥɢɧ
ɋɩɚɫɨɜ ɤɨɣɬɨ ɟ ɨɛɟɡɩɨɤɨɟɧ
ɨɬ ɫɴɡɞɚɥɚɬɚ ɫɟ ɫɢɬɭɚɰɢɹ
Ɍɨɣ ɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɹɥ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɫ ɜɨɞɚɱɚ ɧɚ ɥɢɫɬɚɬɚ
ɧɚȻȻɐɜɆɂɊɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɂɜɨȼɟɥɱɟɜɫɤɢɤɨɣɬɨɝɨɭɜɟɪɢɥɫɴɳɨɱɟɞɨɤɪɚɹɧɚɬɚɡɢ
ɫɟɞɦɢɰɚ ɩɚɪɢɬɟ ɳɟ ɛɴɞɚɬ
ɢɡɩɥɚɬɟɧɢɧɚɜɫɢɱɤɢ
36 Ⱦɨ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɬɨ
ɩɪɢɤɥɸɱɚɜɟɧɟ ɧɚ ɛɪɨɹ ɛɚ
ɫɪɹɞɚ  ɧɚ ɡɚɫɬɴɩɧɢɰɢɬɟ ɢ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ȻȻɐ ɧɟ
ɛɟɩɥɚɬɟɧɨ

Областната транспортна комисия реши:
Служителите от Районната служба "Пожарна безопасност и защита
на населението" гостуваха на възпитаниците на ЦДГ "Славянка" в
град Тутракан. Децата проиграха плана за евакуация и се запознаха
с пожарникарите и новата пожарна кола.
КРИМИНАЛЕ
Сухи треви са горели в района на село Преславци на 15 октомври.
Екип на противопожарната служба в Тутракан е загасил пожара, няма
материални щети.
С 2.08 промила алкохолно съдържание управлявал лек автомобил
БМВ 29-годишният Е.Ф. Пътни полицаи го спрели за проверка на 16
октомври около 23.30 часа по ул. „Трансмариска” в Тутракан. Мъжът
отказал кръвна проба. Задържан е в ареста до 24 часа, срещу него е
започнато бързо производство.
Човешка небрежност при работа с огън е причината за пожар,
възникнал на 16 октомври в стърнища край Тутракан. Няма материални щети.
Стърнища и сухи треви са горели край село Долно Ряхово на 20
октомври. Причината е небрежна работа с огън. Противопожарният
екип са се справили с произшествието, преди да се стигне до материални загуби.
Тутракански огнеборци погасили пожар в отпадъци край града на
21 октомври около 18.20 часа.
Четири часа по-късно те потушили и пожар в сухи треви край Старо
село, спасявайки 100 пчелни кошера.

Агенцията по вписванията пак
ще може да издава незаверени
преписи от документи
лед като в последните си
дни кабинетът Орешарски
буквално „на тъмно“ промени Правилника по вписванията и
забрани на Агенцията по вписванията да издава незаверени преписи
от вписани актове, служебният
кабинет предлага поправки в
Правилника, с които отменя въведената забрана.
Текстовете са публикувани за
обществено обсъждане на портала за обществени консултации
strategy.bg. Становища могат да
се предлагат до 24 октомври, т.
е. промените могат да влязат в
сила най-рано през ноември-декември, след като бъдат приети от
правителството и обнародвани в
Държавен вестник.
Припомняме, че през юли бяха
приети промени в Правилника
по вписванията, с които от една
страна се въведоха предпоставките
за преминаване към електронни
удостоверения за тежести. Тогава
обаче правителството на Пламен
Орешарски одобри и една промяна, която не беше обсъждана
публично.
С мотива, че се ограничават

С

измамите с имоти, се забрани
на службите по вписванията да
предоставят незаверени копия на
вписани актове. Т. е. достъпът до
имотната документация по партиди
се ограничи само до собствениците
и до изрично упълномощени от
тях лица.
Забраната на практика ограничи
възможностите на купувачите на
имоти - и на жилища, и на бизнес
имоти, и на земя - да направят
справка дали продавачите са
действителните собственици.
Проверките на тежести също на
практика са блокирани, защото е
необходимо съгласието на собственика. Блокирани са и пазарните проучвания – финансово-правният анализ, който предшества
сделките с големи активи, тъй като
потенциалните кандидат-купувачи
нямат достъп до документите за
собственост назад във времето.
С промените в Правилника се
предлага незаверени преписи от
вписани актове да се издават на
всяко лице, като това ще се отбелязва в специалния регистър за
издадените справки срещу ЕГН на
лицето, което ги е получило. “ТГ”

Приети са изменения в разписанията
на автобуси по различни направления
В

Областна администрация Силистра
заседава Областната транспортна комисия.
Прието е изменение на
МР № 19201 на автобусна
линия Силистра – Шумен с
часове на тръгване 06,45 ч.
– 14,00 ч. Разписанието ще
се изпълнява целогодишно
в дните от понеделник до
петък. Актуализацията се
налага поради намалял пътникопоток и на липсата
на интерес от превозвачи
за изпълнение на линията

целогодишно и ежедневно.
Прието е изменение на
МР № 19103 на автобусна
линия Русе – Силистра с
часове на тръгване 17,00
ч. – 13,30 ч. Увеличава се
скоростта на движение
в двете посоки и се намалява общото време за
движение в права и в обратни посоки. Променят се
часовете на пристигане/
тръгване от междинни
спирки по маршрута на
линията.
Прието е изменение на

МР № 19301 на автобусна
линия Русе – Силистра
(през Поляна, Попина и Гарван) с часове на тръгване
13,30 ч. – 08,00 ч. Така се
увеличава скоростта на
движение в двете посоки и
се намалява общото време
за движение в права и в
обратна посоки. Променят
се часовете на пристигане/тръгване от междинни
спирки по маршрута на
линията. Според новото
маршрутно разписание
престоят в Автогара Тут-

ракан е 10 минути.
В рамките на дневния ред
на комисията са обсъдени
и проблеми, свързани с
транспортното обслужване на населението в
област Силистра, сред
които най-значим е този с
нерегламентирания транспорт. Зам.-областният
управител и зам.-председател на ОКТ Венцислав Маринов пое ангажимент да
свика експертна комисия,
която да търси разреше“ТГ”
ние на проблема.

Помощите за отопление скачат с 10%
елевата помощ за
отопление се увеличава от 65,72 лева на
72,20 лева месечно и става
361 лева за целия сезон от
1 ноември до 31 март. Това
е предвидено в проекта за
изменение на Наредбата
за условията и реда за отпускане на целева помощ за
отопление, публикуван за
обществено обсъждане на
интернет страницата на
Министерството на труда
и социалната политика.
Във връзка с новите цени
на електроенергията от

Ц

1 октомври 2014 година
целевата помощ за отопление се повишава с 9,86%.
Целта е да се подпомогнат
най-уязвимите социални
групи, които са включени
в програмата за целево
енергийно подпомагане. За
увеличението на целевата
помощ за отопление ще са
необходими допълнителни
разходи по бюджета на
Министерството на труда
и социалната политика за
2014 г. в размер на 3 788
100 лв. Разликата между
досегашния и новия размер

на помощта ще се изплати през декември 2014 г.
от Агенцията за социално
подпомагане (АСП).
По данни на АСП към
10 октомври подадените
молби-декларации за отпускане на целева помощ за
отопление са 261 638. Издадени са 204 377 заповеди
за отпускане на помощта.
Към 30.09.2014 г. за целеви
помощи за отопление са
изплатени 18 251 594 лв.
за 139 662 лица и семейства. Целевата помощ се
отпуска за период от пет

месеца - от 1 ноември 2014
г. до 31 март 2015 г. Изплащането се извършва на
два транша - за месеците
ноември и декември 2014
г. не по-късно от края на
месеца, следващ месеца
на издаване на заповедта,
с която е отпусната помощта. До 31 януари 2015 г.
ще се преведат парите за
месеците януари, февруари
и март. Крайният срок за
подаване на молби в дирекциите „Социално подпомагане“ е 31 октомври 2014
“ТГ”

Бюджетът на Програмата за морско дело и рибарство е увеличен с над 8 млн. евро
Правителството прие проекта на Програмата за морско дело и рибарство
(ПМДР) 2014-2020 г. и ще го внесе за
официално одобрение от Европейската
комисия. Програмата за морско дело и
рибарство 2014-2020 е съобразена с определените шест приоритета на Европейския
фонд за морско дело и рибарство, разделени на рибарство, аквакултури, заетост
и териториално сближаване, предлагане
на пазара, преработване, насърчаване изпълнението на Общата политика в областта
на рибарството и интегрираната морска
политика. Съобразно тези приоритети
е направено разпределение на общо 23
мерки, които ще бъдат финансирани в

новия програмен период.
По отношение на рибарството значителен финансов ресурс ще бъде насочен
към подобряване на инфраструктурата в
рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки. Предвидена е мярка за добавяне
на стойност и повишаване качеството на
продуктите. Друг важен акцент е подпомагането на иновации и диверсификация
на дейностите извън търговския риболов.
Общо за изпълнение на мерките по този
приоритет предвиденият финансов ресурс
е в размер 25 514 500 евро. По отношение
на аквакултурите, основният финансов
ресурс е насочен към модернизиране на

стопанствата, диверсификация на продукцията, както и за добавяне на стойност и
разнообразяване на дейността. Отделно
е предвидена мярка за инвестиции за
насърчаване на развитието на биологични или ефективни от гледна точка на
потреблението на енергия аквакултури.
Ще бъдат подкрепени и инвестиции за
развиване на технически иновации или
знания в областта на аквакултурите.
Общо за изпълнение на мерките по този
приоритет предвиденият финансов ресурс
е в размер 36 215 000 евро.
В изпълнение на приоритета за повишаване на заетостта и териториалното
сближаване ще бъдат подкрепени мерки,

свързани с подкрепа на Воденото от
общността местно развитие (ВОМР), чрез
местни инициативни рибарски групи.
Общият бюджет по този приоритет е 17
858 823 евро. Предвидените дейности за
насърчаване на предлагането на пазара и
преработването акцентират върху предоставянето на инвестиции за преработване
на продуктите от риболов и аквакултури.
ПМДР ще поощри и подпомогне създаването на организации на производителите,
на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации в секторите рибарство и аквакултура.
Общо за този приоритет предвиденият
финансов ресурс е 12 706 991 евро.
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Петър Бойчев вече е почетен член Димитровден на Военноисторическата комисия Празник на Главиница
К
Н
юстендил бе домакин на международна
научна конференция
на тема „Научните изследвания в отбраната:
Вековна традиция и нови
хоризонти", посветена
на 100-годишнината от
създаването на Военноисторическата комисия
и организираните военноисторически изследвания,
както и 15 години от създаването на Института
за перспективни изследвания на отбраната.
В нея участваха директорът на Исторически
музей-Тутракан Петър
Бойчев и уредникът Димитър Куцаров.
"Първата атака на Кубадинската позиция" се нарича съвместния доклад на
Петър Бойчев и Радослав
Симеонов от Регионален
исторически музей - Добрич, а Димитър Куцаров
представи доклад на тема
„Военноисторическите из-

следвания в Историческия
музей в Тутракан“.
По време на форума Петър Бойчев получи Сертификат на почетен член на
Военноисторическата комисия връчен му от нейния
председател полк. Станчо
Станчев. Военноисторическата комисия е първата
научноизследователска
структура в Българската
армия. Нейните цели са да
съхранява и популяризира
във всичките й форми
историческата и военноисторическата памет
на българския народ, да
запознава българското общество и гражданите на
HAT0 и Европейския съюз
с неизвестни факти от
българската и световна
военна история. Тя организира научни конференции
и конгреси, издава книги и
списания. Сред основните
й цели са още опазване
на съществуващите и
изграждане на нови па-

метници на българската
войска и участие във възстановяването на военни паметници, костници,
гробове, чешми и др. по
местата, на които са
водили сражения българските войски, съгласно
международните спогодби
и конвенции във всичките
им части, на които Република България е страна.
В рамките на конференцията са изнесени 82
доклада, а представителите, участници в тридневната конференция,
са от пет държави. „Ако
проследим това, което е
сторено през тези години,
то е величаво. В много отношения произведенията
на военноисторическата
комисия са спомогнали да
се запази духът и да се повдигне самочувствието на
българите след злокобния
Ньойски договор”, заяви
полк. Станчо Станчев,
председател на Военноис-

а 26 октомври, неделя,
град Главиница ще
празнува. Събитията,
организирани от Общината, ще започнат ден порано. На 25 октомври от
18:00 часа, на откритата
сцена в центъра на града
ще започне голям празничен
концерт-спектакъл с учас-

“ТГ”

Ремонтират читалището в с. Черногор
торическата комисия.
Научната конференция е
организирана от Института за перспективни изследвания за отбраната
на Военна академия „Г. С.
Раковски”, под патронажа
на министъра на отбраната на Република България
д-р Велизар Шаламанов и
председателя на БАН акад.
Стефан Воденичаров. “ТГ”

Предстои походът "По пътя на шейх Бедреддин"
По традиция в началото на месец ноември се организира походът
“По пътя на шейх Бедреддин”, една национална инициатива на Културно-просветно дружество ”Родно Лудогорие” - София, реализирана
под егидата на Министерството на образованието и науката, съобщиха
от пресцентъра на Община Силистра. През тази година, 18-ият поред
поход ще се проведе на 2 и 3 ноември под формата на семинар в
град Силистра.
Събитието се организира съвместно с историческите факултети на
СУ "Св. Климент Охридски" и на Великотърновския университет "Св.
св. Кирил и Методий". Домакин на патриотичната проява е Община
Силистра, която и в предишни години е участвала в нейното провеждане и за 11-и път е част от програмата на похода. Основни лектори
на тазгодишния семинар с начало 10:00 часа на 2 ноември 2014 г. /
неделя/ в Художествена галерия - Силистра са професорите Христо
Матанов и Иван Тютюнджиев.

тието на изпълнителката
Валя, танцов ансамбъл и
Огнено шоу.
А на Димитровден в 9:00
часа в православния храм
"Св. Димитър Солунски",
който ще чества и храмов
празник, ще бъде отслужена
Света Литургия.

По време на семинара ще се проведат срещи и публични дискусии
на учители, преподаватели и специалисти, а също така ще бъдат
представени книги и мултимедийни разработки. Паралелно с реализирането на похода стартира и националният конкурс викторина
с посвещение на делото на юриста и суфиста Бедреддин, включен
в националния календар за извънкласни и извънучилищни дейности
на МОН. В комисиите за оценяване на разработките - мултимедийни
проекти, ученически текстове и рисунки, са привлечени водещи научни специалисти в областите история, литература и изобразително
изкуство.
Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие” е организатор
и на похода “По стъпките на четата на Таньо Войвода” (30 май – 02
юни), който започва в град Тутракан и завършва на Керчан баир край
град Попово. Той също е с национален статут и се реализира със
съдействието на МОН.
“ТГ”

опълващата целева субсидия за народните читалища - 2014 г. от Министерството на културата е
източникът за финансиране на ремонта на Народно
читалище "Янко Забунов 1957" в с. Черногор, информира
неговият секретар Марияна Нацова. През последните две
седмици там се извършва ремонт на покрива, поставя
се окачен таван и ламинат.

Д

Мотокрос - 2014
радиционният мотокрос, който се организира в
навечерието на Празника на Главиница се проведе
на 19 октомври.
На специално подготвения терен край града, участниците се състезаваха в класове:
Клас 65 – 85 куб.см, Клас 125 – 250 куб.см (МХ1 – МХ2),
Клас до 450 куб.см (МХ3 OPEN) и Клас АТВ.

Т

Разнообразие в културните и спортните събития през 2015 г. се очаква
Калина ГРЪНЧАРОВА
ървата работна среща на Общинската
експертна комисия по
спорт, представители на
спортните клубове и преподаватели по физкултура
от училищата, на която бе
обсъден Спортния календар
за следващата 2015 г. се
проведе на 21 октомври
в заседателната зала на
Община Тутракан. Срещата се води от зам.-кмета
Петя Князова-Василева и в
нейната работа участваха
още директорът на дирекция "Хуманитарни дейности"
Стефка Станкова, специалистът "Спорт, туризъм и
младежки дейности" Васил
Дойнов, Доротея Бальовска ръководител на ОЦИД, Сашо
Змеев от Клуба по борба
"Истър", Димитър Татаров
от Клуба по водомоторен
спорт, Николай Неделчев от
ОУ "Стефан Караджа", с. Цар
Самуил, Диана Иванова от
СОУ "Йордан Йовков", Тодорка Ангелова - председател
на Шахклуб "Трансмариска" и
Михаил Слободанов от Клуба
на гълъбовъдите.
Всички те се обединиха
около идеята в календара да
бъдат включени за финансиране с общински средства
спортни мероприятия свързани с Тутракан и олимпийските спортове.
Ще бъдат включени още
и традиционните турнири

П

по футбол, шах, волейбол,
речни походи, състезания
по гребане, есенен крос, популярната "Тутраканиада",
защото те имат своите
активни участници, публика
и поддръжници.
До края на настоящата
година има да се случват
още няколко съществени
спортни мероприятия - през
м. ноември - турнир по футбол в памет на учителя по
физкултура Трудолюб Йосифов, през декември - турнир
по тенис на маса. Пак тогава е и Балът на спортистите, когато се избира и
"Спортист на годината".
Финансовите параметри
на Спортния календар ще
станат ясни на по-късен
етап при същинското раз-

глеждане в Общински съвет-Тутракан на бюджета
за 2015 г.
През настоящата година
Спортният календар е финансиран с 49 400 лв.
На 22 октомври се проведе и работната среща
за формиране на Културния
календар на Община Тутракан през следващата
година, в която участваха
представители на културни институции, училища и
детски градини. През 2014та той бе изключително
пъстроцветен, богат откъм събития и дейности Международната дунавска
седмица и кулминацията й
"Огненият Дунав", и още Винария, майски културни
дни, Джулай Морнинг на

брега на р. Дунав, Кукерски фестивал, Празник на
кайсията, Фестивал на мамалигата, Международният
фестивал за изпълнители
"Речни ноти", пенсионерския
събор "Един ден в дунавския
край", а в началото на ноември предстои Фестивал на
етносите.
За всичко това в общинския бюджет са заделени
66 100 лв. Да се надяваме,
че средствата през следващата година ще бъдат
увеличени, защото аз съм
сигурна, че за реализация
ще бъдат предложени и
нови идеи от участниците
в работната среща - представители на културни институции, училища и детски
градини.

Търсиш ли си работа?
Нетуоркс България ООД търси да назначи кабелен техник за
интернет и телевизия в гр. Тутракан.
Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование – предимство техническо;
- Основни познания и интереси в областта на електротехниката,
електрониката, интернет и/или телевизионната техника;
- Сръчност и умения за работа с различни инструменти и измервателна апаратура;
- Възможност за пътувания, работа на открито и при лоши атмосферни условия;
- Готовност за работа в екип и усвояване на нови знания и умения;
- Добри комуникативни умения;
- Компютърна грамотност;
- Шофьорската книжка е предимство,
- Предишен опит на подобна работа е предимство.
За повече информация на тел.:
0885 009 226 – Дамян Найденов
0882 080 215 – Виктория Маринова
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Щастливи в детския кът на библиотеката
Стоянка ПАВЛОВА,
с. Нова Черна
нес децата от детската
градина в село Нова
Черна прекараха незабравими мигове в читалищната
библиотека. Още с влизането,
очичките на малките палавници
светнаха от удивление. Пред
тях бяха наредени красиви

Д

масички и столчета, весели и
многоцветни. И разбира се,
стелажи за книги, само че във
формата на вкусни плодовеябълка и круша. И всичко това
отново по проект с проектен
фиш към Министерство на
културата.
Докато се настанят около
масичките, се чуваха любими
детски песнички. После домакините – Радка Иванова–библиотекар и Валентина Станчева
– читалищен секретар, направиха посещението толкова
емоционално, че всички искаха

да участват в игрите и забавленията, да покажат какво могат,
на какво са научени в детската
градина. Още със сядането
си, децата получиха стикери
с формата на геометрични
тела, на които бяха написани
имената им.
И тъй като е есен, в началото,
учителките бяха подготвили
презентация на мултимедията

„С какво се храним!" – плодове
и зеленчуци, млечни и месни
храни. Децата познаваха и назоваваха това, което виждат на
картинките и с което се хранят.
Библиотекаря, разказа на
малките посетители, за значението на библиотеката и
книгата, как можем да я направим още по хубава, уютна
и привлекателна.
След което бяха разделени
на три отбора. /Според вида
на стикерчето си – триъгълник, квадрат и правоъгълник/.

На децата от първата група
„Художници", бяха раздадени
листа за рисуване и флумастери. Задачата беше да нарисуват
есенно дърво, така както си го
представят - с листа, които са
на клоните, или вече падат,
жълти, зелени, или кафяви.
На децата от втората група
„Апликатори”, домакините
раздадоха блокови листи и
многоцветни и различни по форма
есенни листа. Всяко
дете можеше да си
избере лист от дърво и да го залепи,
сътворявайки своя
картина. После всяко от децата излизаше с картината си
и посочваше къде
иска да бъде поставена в „Картинната
изложба“.
Третата група
беше най–емоционална. Те бяха „архитекти “ – трябваше да построят
къщички от наличните шарени модули. Разбира се, че
станаха прекрасни
цветни къщички.
В импровизираната горичка,
те направиха зелена своята
библиотека.
И понеже есенните листа
бяха много, всяко дете си избра
по един и го залепи на голямо
нарисувано дърво. Радваха му
се като на истинско. /Листата
бяха истински. /
След като всички показаха
уменията си на художници,
можеха да покажат, че владеят
добре и български език. Всеки
трябваше да изрази с думи
впечатлението си от библиоте-

ката, и най–вече от детския кът.
Получи се красиво дърво от
думи– красиво, уютно, хубаво
ни е тук, пак искаме да дойдем,
тук има много красиви книжки,
ще помолим мама и тате да ни

четат приказки, искаме тук да
празнуваме детски празници.
И още. И още.
Щастливи от прекараното
време, децата пожелаха да
покажат, че могат да пеят и с

въодушевление изпяха песнички за есента. И че са добри актьори. Облечени в подходящи
костюми на горски животни,
те си казаха думичките с много
старание.
Със своите рисунки, апликации и новата импровизирана
библиотека сред природата, те
отговориха на логото „Направи
зелен@ моята библиотека” в
детския кът.
И както става на всеки празник, в чест на откриването на
детския кът в библиотеката,
домакините почерпиха малките
си гостенчета и им подариха по
едно българско знаменце. И настъпи еуфорията. Малчуганите
не само развяха знаменцата, но
и запяха песента за него.
Сигурен знак, че в момента
са щастливи. Личеше им по
очичките и усмивките. Нали
това е целта на детския кът - да
дава радост на децата.

телства. Имахме заявка за турска
вечеря в близък ресторант. Настроението се повиши и умората
премина след като пристъпихме
прага на ресторанта. Фоайето бе
цялото в ориенталски орнаменти. От огромния салон се чуваха
и ориенталски ритми. Изненада
ни високият обширен подиум.
Програмата бе вече започнала.
Заредиха се танци – ориенталски, от красиви и гъвкави момичета, джигити, танц със саби.
Не липсваха и български хора.
Певицата изпя и "Бяла роза", а
също и песни на Лили Иванова.
Постара се да пее и за китайските
туристи в залата, на техния език.
Не пропуснахме да се включим в
танците на високия дансинг.
Накрая и нашето момиче - Адриана, се включи с песен на английски език. Времето напредна
и усетихме умората. На другия
ден ни очакваше обратен път
към България.
Тогава спряхме и разгледахме
Одрин, посетихме най–голямата джамия в Турция - Селиме
джамия. Обширният двор бе в
интересен ориенталски стил.
Виждаха се красивите стени
между извисяващите се колони.

Огромната зала на джамията ни
изненада с колоритните ориенталски стенописи.
Тъй като времето не стигна за
Капалъ чаршия в Истанбул, покупките направихме в Одрин. Пазарът наподобява истанбулския,
но в по-малък размер. Това не
попречи да се насладим на безбройните интересни за нас стоки.
Дълго избирахме сувенири, като
се пазаряхме с търговците на
български език. Та нали градът
е бил български и тук живеят
потомци от беломорска Тракия.
Фурните и магазините по улиците предлагаха прясна баклава
и разнообразен локум. Имахме
време и за обяд. Решихме да
посетим механа, където предлагаха характерната за заведението
„Джигер манджа”. Ако отидете
там непременно я опитайте много вкусно приготвен черен
дроб, на достъпна цена.
Това бе краят на нашето пребиваване в пределите южната
ни съседка. След половин час
стигнахме Капитан Андреево.
Напуснахме Турция с обещанието пак да се върнем - има още
толкова места, които могат да
се видят.

Истанбул - символ на империи
Анастасия ЯКОВА
продължение от бр.40
ринцовите острови са девет населени и безброй
малки. За туристи са
предназначени четири острова.
Името Принцови острови идва
от византийско време. На тях
са били заточвани непокорните

П

принцове и дворцови личности.
Тук е бил заточен и византийският император Константин IV,
който е бил ослепен от майка
си Ирина.
Островите са с курортно предназначение за знатните персони
от различни периоди. Автобусът
ни закара до пристанището. А
там - воден транспорт с различна
големина и предназначение. Качихме се на кораб наподобяващ
на нашите някогашни кораби по
Дунав, но от малките. Хубавото
време ни разреши да се качим
на палубата. Пейките бяха вече
преизпълнени с хора от различни
раси и националности. На прис-

танището видяхме и семейство
от три забулени жени и няколко
деца. Мъжът крачеше напред, а
те го догонваха отзад. (снимката
е публикувана в бр.39)
Настанихме се на палубата, за
да можем да погълнем с погледи
и фотоапарати необикновената
красота. Тръгнахме от прис-

танище на Босфора и по този
начин разглеждахме необятния
Истанбул от двете страни.
Скоро навлязохме в Мраморно
море. Островите обвити в мъглявина издаваха тайнственост.
Слънцето преплиташе лъчите си
в тихите води като в бавен валс.
В бистрата вода плуваха пасажи риби, а някои от туристите
имаха късмет да видят играещи
делфини. В бистрата вода заснехме огромни медузи, които
размахваха мантиите в балетен
танц. Чайките прелитаха над
кораба, привикнали туристите
да ги хранят с бисквити и други
лакомства. Скоро спряхме на

пристанището на първия остров
Къналъада. От палубата се виждаха красиви сгради, вили за почиващи. Различната архитектура
и палмите по брега придаваха
екзотика.
По време на пътуването не
липсваха и търговци. Те изваждаха от чувалите малки сувенири
и домашни миниатюри и представяха пред всички начина на
ползването им. Цените бяха съвсем поносими и ние си купихме.
Насладихме се на чудните
сгради и вили и на следващите
острови Буркадаза и Хелбелиада. Хора слизаха и се качваха,
така, че корабът винаги беше
пълен.
Не забелязахме как мина час
и половина при този вълнуващ воайяж. Пристигнахме на
най-големият остров Бююкада
(Голям остров). Слязохме, там
ни посрещна типично морска обстановка – приказен вид. Палми
и кипариси с разперени крила.
На крайбрежието се кипреха яхти

и корабчета в различен размер
и вид, които канеха пасажери.
Погледът ни се спря на пиратски
кораб. Външният вид говореше
за страшните времена. Не липсваше и пират с черна превръзка
на лицето. Видяхме и други
интересни корабчета, които
привличаха туристи.
Разходката беше кратка, не
разполагахме с много време.
Тук са забранени моторните
средства и затова транспортът
бе от каруци и файтони.
Красивите архитектурни вили
се подаваха зад зеленината
от храсти и ароматни цветове.
Пренасяш се в друг красив свят!
Търговци предлагаха венчета
от цветя и други сувенири. Не
ги пропуснахме! Украсихме си
косите!
С тъга и нежелание се качихме
на кораба за обратен път. Наслаждавахме се на гледката към
бреговете на Истанбул, която
никога не омръзва.
Очакваха ни нови предизвика-
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Медицински център "Св. Иван Рилски"или първите осем...
Д-р Любомир БОЙЧЕВ:

Д-р Богомил БОЙЧЕВ:

Пациентите са покорителите Пациентите са важни, живеем с тяхната болка
на върха, ние сме шерпите,
които ги подпомагаме
- Връщаме се осем години назад, към началото...
- Огромни емоции бяха! Много
усилия положихме, минахме през
иглени уши - с много труд, много
кредити, които и до сега изплащаме, но всичко беше посветено
на хората. В нас бяха мечтите - да
бъдем полезни максимално, да го
ползват хората не само от града,
но и от регионите наоколо. До последната секунда се подготвяхме,
имаше много приятели, гости, те
бяха отвън, а все още ние монтирахме апаратурата. Прекрасен
спомен ми остана...
Имаше известно количество
страх, защото в един момент като
се огледахме - аз, брат ми и Ванчето (акушерката Иванка Радкова) и
казахме" "А, това огромното нещо,
с какво ще го пълним, какво ще
правим?". А сега - не стига, търсим
още помещения, постоянно има
брожения, че е тясно, търсят се
още места, целият Център вече се
пука по шевовете и то основно и
само с наша гинекологична дейност. Та, такива ни бяха мечтите.
Аз много харесвам тази мисъл и
винаги я казвам: "Това, което сме в
момента е проекция, на това, което
сме си мислили в миналото, а това,
което ще бъдем утре е само и единствено това, което решим да бъдем
днес". Затова е хубаво да бъдем с
чисти мисли и позитивна енергия,
безкрайният хленч води само до
неудачи. Да, знаем къде живеем,
знаем какви са условията. Но на
тази земя сме да мечтаем, да сме
полезни и да планираме бъдещето
в този аспект.
- Кои бяха хората, на които се
облегнахте в началото?
- Чисто професионално, когато създавахме Центъра, бяхме
с акушерката - Ванчето, Иванка
Радкова, на която съм безкрайно
благодарен. Тя е била до мен и в
стария кабинет и в много трудни
моменти, и разбира се, с брат ми д-р Богомил Бойчев. Само тримата
започнахме в началото, но имахме
много идеи, много желание, твръде бързо направихме съдружие
с най-големия Ин витро център
в България, този на д-р Георги
Стаменов в София, обединихме ресурси, взехме ноу-хау, обединихме
се около идеята за качествено
и максимално, технологично и
квалификационно обслужване да
осъществими далече от София.
Това беше идеята, не да бъдем
по-малките, а това, което се давам
там, и тук да се даде.
Едно е сигурно обаче, че колкото
и максимално технологичен да
бъдеш, най-важен е човекът. Без
неговото желание, без неговата
настройка да бъде полезен, да се
квалифицира, да жертва твърде
много неща, да не си вземе нещо,
което му е за лично ползване, а да
инвестира в своето образование,
или в своето оборудване, или в
условията за посрещане на пациентите, никога нещата не могат да се
случат. Най-важни са хората. Ние
започнахме трима, после станахме
петима, после седмина, сега вече
сме над 20, които работят интензивно в различни направления. Ето
ембриолозите от 2-ма станах 3-ма,
още един човек имаме в клинична
лаборатория и т.н.
- Изначална ли е идеята още
при създаването на Центъра за ин

витро процедурите?
- Да, Центърът беше проектиран
максимално качествен и отворен
за гинекологична помощ, като моята идеята беше цикълът да бъде
затворен. Пациентът да получи
абсолютно всичко в сферата на
гинекологията - от консултациите
през климактериума, от сенилните
проблеми на жените през юношеството, през акушерството, качествено следене на всички бременни,
гинекологичното консултиране,
онкопрофилактиката, на която
обръщаме особено внимание всичко това да е технологично
кореспондиращо и квалификационно, а като акцент винаги е била
идеята затваряйки и този цикъл да
помогнем на жените, които страдат
и имат нужда да бъдат подпомогнати в желанието си да имат деца.
Така че пред нас винаги е била
идеята да развиваме асистирана
репродукция. Нашето предимство
е това, че когато строяхме Центъра,
ние го проектирахме за това. Тук
има помещения направени по европейски стандарти специално за
Център за асистирана репродукция
и гинекологична помощ. Затова,
когато идват тук винаги се изненадват, как всичко е функционално, а то е така, защото е построено
с тази цел, не е пристроявано. Ето,
първо бяха мислите ни, първо бяха
идеите ни, и всичко се случи.
- Откъде са пациентите Ви?
- От цяла България - имаме
от София, Бургас, Стара Загора,
доста пациенти от Южна България. Основните ни пациенти са от
трите области - Силистра, Русе и
Разград, но в момента има едно сериозно увеличение на пациентопотока от Добрич, Варна, Търговище,
така че разширява се ареала. Има
дни, в които посрещаме изцяло
външен поток.
- Какви са наблюденията от
досегашната практика - когато
дойдат при вас с проблеми, жените
бързо ли се съгласяват за ин витро
процедура?
- По-голямата част от жените
са готови. Малко или много те са
минавали през други кабинети,

други места, научили са доста,
не винаги попаднат в центрове,
специализирани в тази област, и
са готови да правят асистирани
техники, да получат квалифицирана помощ, за да получат това,
което желаят. Естествено, има и
пациенти, които тепърва научават
това, стресират се и е необходимо
време да навлязат в материята, да
разберат, че пътят не е лесен, че
трябва да посветят известно време
на това, да си го признаят, че това
е така - защото това е първият
начин да успееш. Някои пациенти
зная, че това е сфера интимна,
те са притеснени и имат нужда
да знаят, че ще бъдат обгрижен
от цялостен екип - от рецепцията
до финала. Безспорно ние имаме
твърде много жокери, да бъдем
полезни и да им помогнем. Те
постепенно добиват това усещане,
че срещу себе си имат екип, който
ще им помогне, те го знаят и затова
са склонен ида извървят този път.
Той е труден, но те са тези, които
покоряват върха, ние сме само
шерпите, които ги подпомагаме.
- Любопитен момент от практика
в Центъра?
- Много има, трудно е да избереш един от тях. Когато видиш
сълзите в една жена, която 15-20
г. е обикаляла цялата страна и на
39-40 г. се сдобива с дете, или
вижда своя положителен тест,
или вижда детето си, или пристигат след 5-6 години с децата си
и казват: "За нас Тутракан е един
сантимент, за нас Тутракан е една
голяма позитивна емоция, защото
ние тук получихме щастието да
имаме деца". Това са любопитни
моменти, това са сантиментални
моменти, заради които си струва
да работиш всеки ден. Тогава всички безсънни нощи, трудни моменти
в операционната, умората, късните
часове на прегледи - до 11-12 часа
през нощта, когато всички други
са заспали - това са неща, които
много трудно се разбират от хората
с други професии.
Това са емоционалните неща,
които са важни за целия екип, не
на стр. 7

- Как започнахте преди осем
години, каква беше амбицията,
какви бяха настроенията?
- Всичко започна с много ентусиазъм. Въпреки, че имаше доста
трудности по време на строежа,
накрая стигнахме до момента
на отварянето на Медицинския
център. Половин час преди откриването тук имаше навсякъде
опънати кабели, стълби... Но
връщайки се сега назад, в онова
време, ме обзема едно приятно
чувство, защото откровено казано винаги сме били водени от
желанието да сме полезни, да
поддържаме високо качество.
Ето, че само след 8 години се
получи един Ин витро център,
който е с добра популярност, гарантирано качество и с желание
да се развива напред.
- Какви пациенти най-често ви
търсят?
- Гамата на оплакванията и
нуждите е доста широка. Това на
моменти е доста натоварващо,
защото няма определени дни
за определени заболявания,
примерно, и понякога се редуват
пациенти с диаметрално противоположни нужди, искания и
оплаквания. Не мога да определя кои преобладават, защото
ние следим както проследяеми
нормални бременности, така
патологични бременности, така
има и жени с гинекологични оплаквания и проблеми, с тумори,
най-банални оплаквания, свързани с женската репродуктивна система. Все по-голям става делът
на пациентите с репродуктивни
проблеми. Не можем да кажем
кои са преобладаващи и не водим
такава статистика.
- Лесно ли се съгласяват жените на ин витро процедура?
- Не знам дали е правилно да
го дефинираме по този начин,
дали се съгласяват лесно или не
защото то не е нещо, в което ние
ги убеждаваме, че трябва, ами е
нещо, до което стигаме заедно
с тях. Медицинската професия
като цяло, (въпреки че сме регистрирани по търговския закон)
реално погледнато ние не продаваме услуга в буквалния смисъл
на думата и цялата дейност не е
толкова насочена към финансовия резултат, а към постигането
на благо за пациента. Насочването към ин витро процедури е с цел
помощ, а не финансова облага.
За съжаление, има такива примери в страната, когато пациентите
биват форсирани да направят
ин витро, именно с финансов
интерес за изпълнителите. При
нас не стоят нещата така, ние го
правим, защото пациентите имат
нужда от тази процедура.
- При акушер-гинеколозите,
обикновено, любопитни ситуации
има много...
- Спомням си една пациентка,
с която беше трудна комуникацията. И докато аз си мия ръцете
на мивката, сестрата казва „да
се качи на магарето” и изведнъж
забелязвам как тук над параванчето се подава главата на жената,
защото тя е стъпала права на
стола и се е извисила почти до
тавана чисто гола, което беше
доста комично.
- А кои моменти натоварват,
оставят негативна емоция?
- Неуспехите. Особено в репродуктивната сфера, където
са по-чести, те остават трайно
неприятно чувство в нас, защото
ги тълкуваме като наши собствени лични неуспехи. Независимо
дали намираме обективни причини за нас или не, те са наши

неуспехи. Другото, което може би
най-много натоварва е усещането
в някои от пациентите, че им
принадлежим и те се чувстват
свободни по всяко време на
денонощието да ни натоварят с
елементарни неща. Примерно,
да звъннеш в 11 вечерта, защото
предполагаш, че още работя и
да пожелаеш да запишеш час
за преглед. Това е нещо, което
ни дебалансира много. Но е
преодолимо и с времето като че
ли стават по-редки тези случаи.
- А какво ще препоръчате на
пациентките, които идват тук с
различни проблеми?
- Една пациентка прекарва в
кабинета около 10-15, максимум
20 минути. Бих ги посъветвал те
да се подготвят за тези 15 минути.
Те да имат ясна визия за себе
си какво искат, какво точно да
получат. По възможност, да са
се информирали за това какво
очакват от мен, какво бих могъл
да им дам, да прочетат относно собствените си оплаквания,
относно заболяванията, които
предполагат, защото така те
могат да извлекат максимума от
прегледа, от самия лекар, при
който са, независимо дали съм
аз, брат ми или някой друг лекар. Често пациентите са чували
някакви ключови думи, но когато
не са наясно с елементарни неща,
те губят от това, защото ние
изразходваме време, за да им ги
обясним и не можем да стигнем
до същината на въпроса. Тази
информацията е нужна не защото
аз не искам да я кажа не защото
ще ми отнеме повече време, а
защото тя става наведнъж много
и пациентите не са в състояние
да я възприемат и да я обработят.
Те са напрегнати, притеснени,
излизат и само след няколко
часа или на следващия ден са им
останали 5-6 думи в съзнанието
им. И възникват много въпроси,
а ние сме натоварени, ставаме
труднодостъпни... Основно, това
важи за пациенти с репродуктивни проблеми, защото има доста
пациенти, които не знаят какво е
овулация, оплождане, ин витро
оплождане. А доста информация
има за това в интернет и може да
бъде прочетена.
- С каква медицинска апаратура разполага Центърът?
- Акушерството и гинекологията става доста технологична
специалност, а от своя страна репродуктивната медицина също. И
това с каква апаратура разполага
един Медицински център влияе

съществено върху резултатите,
които дава при едно и също ниво
на подготвеност на персонала.
Затова ние в това отношение не
правим никакви компромиси. И
двата кабинета са оборудвани
с последни модели ехографи,
3-измерни сонди, както за абдоминална ехография, така и
за вагинална, защото тя има
съществено значение, примерно,
при пациентите с репродуктивни
проблеми, при установяването
на някои тумори и малформации
на матката и изобщо на женските
полови органи. Тя допринася
съществено и в огромна степен
за качествената диагноза, а качествената диагноза определя и
съответстващото лечение.
- Екипът, с който работите?
- Екипът е прекрасен! И
биолозите, акушерките,
лаборантите, момичетата,
които са на регистратурата и посрещат първата
вълна, всичките позитиви
и негативи. Достатъчно
дълго време работим вече
заедно. Мисля, че към настоящия момент сме добре
смазана работна машина.
- А, ако тук беше д-р Петър Бойчев и види Медицинския център, и това,
което правите?
2. Аз, поставяйки се на
неговото място, ако съм в
такава ситуация и моите
две деца са постигнали
това бих бил… Денят би
бил слънчев, независимо от
метеорологичната прогноза! За жалост не успя да го
доживее този момент...
- Обикновено по различни поводи си пожелаваме
"добро здраве", а добро
ли е българското здравеопазване?
- За, съжаление се получава затворен порочен кръг.
Качеството на медицината
в България не е добро, поради куп причини. Може би,
на първо място, системата
е изцяло недофинансирана.
Постоянно се говори по
медиите: „Преди давахме 1
милиард за здравеопазване,
сега даваме 3 милиарда!”.
Това е една голяма инсинуация, една голяма заблуда,
защото фактите са верни,
парите за здравеопазването са се удвоили, даже
на стр. 7
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Здраве

На колко и какви безплатни профилактични прегледи имаме право?
С
ъгласно Закона за
здравето държавните
органи и институции
планират, разработват и
провеждат политика, насочена към опазване здравето
на гражданите, чрез осигуряване на здравословна
жизнена среда, обучение
за здравословен начин на
живот и здравна профилактика.
Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранното откриване
на редица заболявания, които застрашават здравето
и живота на човека.
За здравноосигурените
български граждани над
18-годишна възраст – независимо дали са диспансеризирани или не, Националната здравноосигурителна
каса заплаща един задължителен профилактичен
преглед годишно.
Профилактичният преглед, проведен от общопрактикуващия лекар,
включва клиничен преглед
за изясняване на здравословното състояние.
В Националния рамков
договор за медицински дейности са посочени редът
и условията за осъществяване на профилактиката
от общопрактикуващите
лекари и специалистите,
както и обемът и видът
на извършваните профилактичните дейности, които
Националната здравноосигурителна каса заплаща.
Според законодателството на осигурено лице не
може да бъде отказано
извършването на профилактичен преглед. Нещо

повече - самите граждани
трябва активно да желаят
и инициират осъществяването на такъв преглед, с
оглед ранното откриване
на заболявания и минимизиране на последствията от
възникнали и вече доказани
такива.
Лицата, които не се явят
на задължителен профилактичен медицински преглед,
изследване или имунизация,
се наказват с глоба от
50 до 100 лв., а при повторно неявяване - от 100
до 200 лв. НЗОК заплаща
на лечебните заведения, с
които има сключен договор,
осъществените профилактични прегледи на здравносигурените лица.
При провеждането на
профилактичен преглед на
здравноосигурено лице пациентът може да попадне
в рискова група, с оглед
профилактиката на социалнозначими и приоритетни
за страната заболявания. В
тази връзка общопрактикуващият лекар формира
следните рискови групи:
сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, злокачествени новообразувания.
Специална програма, част
от рамковия договор, е посветена на наблюдението на
бременните. При първото
посещение акушер-гинекологът най-напред определя
в кой месец е жената и
кога е терминът на раждането. Установява се дали
пациентката има хронични
заболявания, пуши ли, злоупотребява ли с алкохола и
има ли вредни навици.
Важно е да се уточни и

Инициативата "Да спортуваме ЗАЕДНО"
завърши с грандиозен хепънинг
края на миналата седмица в Силистра се проведе
заключителното събитие
от кампанията „Да спортуваме
ЗАЕДНО“. Над 500 малки и големи
приятели на ОИЦ-Силистра се
включиха в Хепънинга, организиран
като подарък за всички участници
в инициативата. Деца, родители и
учители се забавляваха с водещия
Ицо и аплодираха музикални и
танцови изпълнения на талантливи силистренски изпълнители от
музикални формации „Мегатон“
и „До-ре-ми“ и от Балет „Аксел“.
Специални гости бяха д-р Юлиян
Найденов, кмет на Община Силистра; Младен Минчев, зам.-областен
управител, Ростислав Павлов,
секретар на Общината и Мирослав
Калинов, директор Дирекция "Финанси" в Община Силистра.
Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) се включи в
националната кампания с провеждането 2 спортни събития – областен турнир по футбол и спортна
игра по ориентиране „Европейско
пътешествие“.
Във футболната надпревара взеха
участие 8 отбора от всички общини
в област Силистра и след оспорвана
и интересна игра в продължение
на 6 часа, ФК „Червена Звезда“,
гр.Дулово завоюва първото място.
Освен купа за победител, състезателите спечелиха пълен комплект
екипи за своите бъдещи мачове.
Втори останаха футболистите от
ОСУ „Дръстър“, гр.Силистра, които
получиха спортни сакове, а на почетното трето място се класираха
младежите от ФК „Левски 96“,
гр.Главиница. Тяхната награда бе
спортни раници, а за участието си
в турнира „Да спортуваме ЗАЕДНО“

В

всички играчи получиха футболни
топки. Лично д-р Юлиян Найденов,
кмет на Община Силистра поздрави
и награди спортистите.
Най-голям интерес предизвика
играта „Европейско пътешествие“,
в която се включиха над 370 деца
от 1 до 12 клас. В продължение на
4 дни улиците в град Силистра бяха
изпълнени с ученици, „въоръжени“
с туристически карти и много
любопитство. Всички те търсиха
отговор на въпроса: „Къде са инвестирани европейските средства
в Силистра?“ На специалната карта
бяха отбелязани 10 обекта, които
са участвали в проект с европейско
финансиране, като бяха подбрани
така, че да са най-разпознаваеми
за младите хора. Идеята на организаторите бе да докажат на участниците, че европейските средства
достигат до всички под различна
форма и всички ние ползваме
постигнатите резултатите – в някои
от обектите са внедрени мерки за
енергийна ефективност и е подобрена средата за учене, други са
финансирали свои идеи за разнообразяване на училищния живот чрез
извънкласни форми, както и много
др. Последният обект за посещение
бе Областният информационен
център и по този начин участниците
разбраха къде могат и занапред да
получават информация за европейските фондове. Всички успешно
завършили играта получиха грамота
„Млад европътешественик“.
Три големи награди и много поощрителни зарадваха късметлиите,
чиито талони бяха изтеглени чрез
жребий. Зам.-областният управител
Младен Минчев уважи празника и
награди победителите.
“ТГ”

как са протекли предишните бременности, ако е
имало такива.
Пак при първата среща
със специалиста той назначава изследване на хемоглобина, еритроцитите,
левкоцитите и още няколко
други кръвни показателя,
както и на урината и скоростта на утаяване на
еритроцитите.
Пак по време на първото
посещение пациентката се
изследва за сифилис, хепатит В, ХИВ вирус, изследва
се и влагалищният секрет,
прави се и цитонамазка.
Още през първите три
месеца след зачеването е
предвидено да се определи
кръвната група на майката
и резус факторът. Ако той
е отрицателен и жената е
била бременна преди това,
то задължително подлежи
на проследяване на антителата в кръвта. Това се
прави три пъти. Толкова
пъти се изследва и плодът

с ултразвук.
Сърдечната дейност на
плода започва да се контролира от петия месец.
Иначе най-много и чести
профилактични процедури
са предвидени за българчетата до 1 година. Педиатърът трябва да посети
бебето у дома в първите 24
часа след изписването от
родилния дом и още веднъж
между 14-ия и 20-ия ден, за
да види как се развива то.
Всеки месец от първата
му годинка медикът трябва
да измерва ръста и теглото на малкия пациент, да
следи психическото му развитие. Два пъти годишно,
при навършване на шестия
месец и на една година,
трябва да се изследват
хемоглобинът, еритроцитите, левкоцитите и още
няколко други кръвни показатели.
Пак до първата годинка
се поставят 15 вида имунизации срещу заболявания
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гр. Тутракан, обл. Силистра
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като хепатит, дифтерия,
тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенца тип В, пневмококови инфекции. През
шест месеца се извършват
ехографски изследвания,
обща оценка на слуха и
зрението и други.
При децата между 1 и 2
години продължава следенето през три месеца на ръста, теглото и обиколката
на гърдите им. Предвидени
са пет имунизации. Във възрастта между 2 и 7 години
пак се налага проследяване
на растежа и теглото,
един път годишно се прави
оценка на психическото
здраве и на зрителната
острота. Изследват се и
кръвните показатели.
При българчетата от 7
до 18 години е предвидено
да се мерят ръста, теглото и гръдната обиколка,
артериалното налягане, да
се оцени физическото развитие, зрителната острота и цветоусещането, да
се види има ли отклонения
в развитието на опорнодвигателната система.
Задължителният годишен
профилактичен преглед за
всеки един осигурен българин над 18 г. предвижда
следното да се изчисли
индексът му на телесна
маса, да се направи оценка
на психичното състояние,
да се измери зрителната
острота, артериалното
налягане, да се направи
електрокардиограма и да
се изследва урината.
С последната процедура
се установяват стойностите на протеина, глюкозата, кетонните тела, би-

лирубина, а кръвната захар
се изследва, ако у пациента
се наблюдават рискови
фактори като хипертония,
затлъстяване, наследствена предразположеност към
диабет и други.
Пълна кръвна картина се
прави веднъж на пет години
при мъжете и жените между 30 и 45 г. Всяка година
българките над 30 трябва
да се подлагат на мануално
изследване на гърдите.
Веднъж на пет години мъжете над 40 се подлагат на
изследване за холестерола
и триглицеридите.
Представителите на силния пол, които са над 50,
веднъж на две години се
подлагат на кръвния тест
PSA, диагностициращ рак
на простатната жлеза, а
жените от 50 до 69 години
отиват при специалист за
мамография на млечните
жлези.
За българите над 65 е задължително всяка година да
разберат резултатите от
пълната кръвна картина,
а един път на пет години
- холестерола и триглицеридите.
За да бъде подобрена
информираността на гражданите за обхвата и честотата на профилактичните
прегледи, всеки общопрактикуващ лекар е длъжен да
поставя на общодостъпно
място в лечебното заведение информация относно
вида и честотата на профилактичните прегледи
и изследвания, на които
подлежат лицата над 18-годишна възраст.
www.puls.bg

Община Главиница
Област Силистра

Обявява
ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за свободно работно място една щатна бройка: „Лесничей”
1. Кратко описание на длъжността:
Участва в планиране, маркиране, сортиментиране
и комплектоване на лесосечния фонд; води документооборота в дърводобивната дейност и др.; следи за
спазването на правилата за сеч и другите ползвания
от горите и др.
2. Минималните и специфични изисквания:
Висше образование по специалността "Горско стопанство" с образователно-квалификационна степен
"бакалавър”; Професионален опит: три години
3. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин: Тест и Провеждане на интервю
с допуснатите кандидати.
4. Длъжност на пълно работно време с трудов
договор по чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда.
5. Необходими документи:
1. Заявление свободен текст;
2. CV (автобиография);
3. Копие от диплома;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Свидетелство за правоуправление на МПС кат.
“В”
Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6. Подаване на документи:
Административна сграда на ТП ДГС ”Тутракан”,
гр.Тутракан, всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч.
лично от кандидатите или от техни упълномощени
представители с нотариално заверено пълномощно
до 24.11.2014.
Писмен тест с допуснатите кандидати ще се
проведе на 25.11.2014 г. от 10:00 часа, а интервю
с кандидатите ще се проведе от 14:00 часа на
25.11.2014 г. в административната сграда на ТП ДГС
”Тутракан”, гр.Тутракан.

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на
общински имоти:
ßrÏÄÂÒÊÇÏ¿ÌßÎÍÆÄËÊÄÌßÇËÍÑ УПИ VI кв.14 с площ
1248 кв.м. по плана на
с. Стефан Караджа, с начална тръжна цена в размер
на 4836,00 лв. без ДДС /5803,20 лв. с ДДС/. АОС №
1508/01.04.2005 г.
ßrÏÄÂÒÊÇÏ¿ÌßÎÍÆÄËÊÄÌßÇËÍÑ УПИ I-79 кв.23 с площ
1122 кв.м по плана на
с. Звенимир, с начална тръжна цена в размер на
2747,00 лв. без ДДС /3296,40 лв. с ДДС/. АОС №
54/14.05.2001 г.
ßnÍÆÄËÊÄÌßÇËÍÑ с площ 1952 кв.м, с идентификатор № 15031.501.1025, с
построена в него двуетажна масивна сграда №
15031.501.1025.1, със застроена площ – 209 кв.м. по
плана на гр. Главиница, с начална тръжна цена в размер на 15787,57 лв. с ДДС. АОС № 3212/26.08.2014 г.
Търгът ще се проведе на 13.11.2014 г. от 13:00 ч. в
заседателната зала на община Главиница – IV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната
тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена),
следва да бъде внесен в касата на общината до 16:00
часа 12.11.2014 г.
Тръжната документация се получава от Център
за информация и услуги на Община Главиница, етаж
I, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на
10,00 лв. , платими в брой в касата на общината до
16:00 ч. на 12.11.2014 г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден,
след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра
за информация и услуги на Общината до 16:00 ч. на
12.11.2014 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще
се проведе на 20.11.2014 г. на същото място и при
същите условия.
Допълнителна информация на тел.: 08636 2128
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ОБЩЕСТВО

23 - 29.10.2014 г.

Медицински център "Св. Иван Рилски"или първите осем...
Д-р Богомил БОЙЧЕВ:

Д-р Любомир БОЙЧЕВ:

Пациентите са покорителите Пациентите са важни, живеем с тяхната болка
на върха, ние сме шерпите,
които ги подпомагаме
ɥɨ  ɫɚ ɞɟɰɚɬɚ ȿɞɧɨ
ɫɪɟɞɧɨ ɝɨɥɹɦɨ ɫɟɥɨ ɤɚɤɬɨ
ɫɟ ɤɚɡɚ ɢɦɚ ɫ ɧɚɲɢ ɞɟɰɚ
Ɍɭɤ ɧɟ ɜɤɥɸɱɜɚɦ ɦɧɨɝɨɬɨ
ɞɟɰɚ ɫɥɟɞ ɧɚɲɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢɢ
ɧɟɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫɚɦɨ ɫ ɚɫɢɫɬɢɪɚɧɢɬɟɯɧɢɤɢ
 Ʉɚɤɜɨ ɳɟ ɩɪɟɩɨɪɴɱɚɬɟ
ɧɚ ɠɟɧɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɬɴɪɫɹɬ
ȼɚɲɚɬɚɩɨɦɨɳ"
Ɍɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɚɬɚɛɫɨɥɸɬɧɨɭɛɟɞɟɧɢɢɫɢɝɭɪɧɢɱɟɡɚ
ɬɹɯɫɟɩɪɚɜɢɢɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɬɨ
ɡɚɞɚɢɦɫɟɩɨɦɨɝɧɟɋɪɟɳɭ
ɬɹɯɫɬɨɢɝɪɚɦɨɬɟɧɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɚɧ ɟɤɢɩ ɫɬɨɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɤɨɹɬɨ ɫɥɟɞ ɦɧɨɝɨ ɥɢɲɟɧɢɹ
ɟɨɛɨɪɭɞɜɚɧɚɧɟɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɨɚɧɚɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɧɢɜɨɢ
ɩɨɥɭɱɚɜɚɬɤɚɱɟɫɬɜɨɤɨɟɬɨɜ
ɧɢɤɚɤɴɜɫɥɭɱɚɣɧɟɨɬɫɬɴɩɜɚ
ɧɚ ɫɪɟɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɬɨ Ɍɟ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɭɛɟɞɟɧɢ
ɱɟ ɡɚ ɬɹɯ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɬɨ ɇɢɟ ɪɚɡɛɢɪɚ ɫɟ
ɧɟ ɫɦɟ ɢɞɟɚɥɧɢ ɫɚɦɨ ɟɞɢɧ
Ƚɨɫɩɨɞ ɤɨɣɬɨ ɟ ɧɚ ɧɟɛɟɬɨ
 ɬɨɣ ɟ ɛɟɡɝɪɟɲɧɢɹɬ ɧɨ ɬɨɣ
ɧɢ ɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥ ɱɟ ɧɚɲɟɬɨ
ɠɟɥɚɧɢɟɟɞɚɛɴɞɟɦɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɢɤɨɪɟɤɬɧɢ
ɤɴɦɯɨɪɚɬɚɌɚɤɚɱɟɞɚɧɟɫɟ
ɤɨɥɟɛɚɹɬɜɴɨɛɳɟɢɞɚɬɴɪɫɹɬ
ɫɦɟɥɨ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ ɟɤɢɩɢɬɟ
ɡɚɳɨɬɨ ɡɚ ɫɴɠɚɥɟɧɢɟ ɧɟ
ɫɚ ɦɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚɬɚ ɤɴɞɟɬɨ
ɞɚɜɚɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɚɧɚɩɨɦɨɳɂɦɚɦɧɨɝɨ
ɤɚɞɴɪɧɢɤɨɥɟɝɢɤɨɢɬɨɨɛɚɱɟ
ɧɟɫɚɬɹɫɧɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢ

СМЯХ
Хирург се връща от сафари в Африка и споделя огромното си разочарование с колегите си: - Нищо не убих. Да си бях седял в операционната...
Дама влиза в салон за красота и обяснява на стилиста:
- Моля, маникюрът ми да е като на Шакира, гримът - като на Анджелина Джоли, а прическата - като на Дженифър Анистън.
- А лицето като на Жерар Депардийо ли да го оставим?
По времето, когато властвал Сталин в Съветския съюз, един художник
рисувал порно. Хванали го КГБ-ейците и го подбрали:
- Как може? Трябва да се рисуват идейно издържани картини! Какви
са тези глупости? Дава ти се последен шанс да нарисуваш нещо. Ако до
една седмица не си нарисувал картина, която да е идейно издържана
- заминаваш в Сибир. Картината обаче трябва да е голяма - ще стои
като плакат на една сграда.
Затворили човека в ателието и го оставили да работи. След една
седмица идват другарите и гледат някакво грамадно платно покрито
със завеса. - Казвай сега готов ли си? Какво нарисува?
- Нарисувал съм, другари, картината "Ленин в Полша".
- Я, дай, дай да видим.
Свалил нашият човек завесата и какво да видят - Феликс Дзержински оправя Надежда Крупская. Силно смутен партийният и изчервен
секретар запитал: - Но какво е това? Къде е Ленин?
- Е, как къде? Разбира се, че в Полша.
16-годишен юноша пита дядо си: - Дядо, може ли да се заглеждам
по момичета с много къси поли и големи деколтета?
- Може.
- А по мини-бански на плажа?
- Може.
- А, ако се разхождат по плажа голи?
- Може.
- А по какво не трябва да се заглеждам тогава?
- Когато заваряват с електрожен!
Пътува мъж в автобуса с отворена цип на панталона. Една жена му
казва: – Господине, дюкянът ви е отворен.
Мъжът: – А магазинерът там не се ли вижда?
Жената: – Не, само един пиян товарач се въргаля върху чувалите...
Между депутати:
- Миналият месец изкарах 20 бона!
- И аз съм имал лоши дни...

ɜ ɬɚɡɢ ɦɚɬɟɪɢɹ ɧɚɪɟɱɟɧɚ
ɚɫɢɫɬɢɪɚɧɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɹɧɚɪɟɱɟɧɚ ɛɟɡɤɪɴɜɧɚ ɯɢɪɭɪɝɢɹ
ɧɚɪɟɱɟɧɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɨɫɥɟɞɟɧɟ ɧɚ ɛɪɟɦɟɧɧɨɫɬ ɇɨ ɬɨɜɚ
ɫɚɧɟɳɚɤɨɢɬɨɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɝɨɡɧɚɹɬ
 Ⱥɤɨ ɞɪ ɉɟɬɴɪ Ȼɨɣɱɟɜ
ɛɟɲɟɬɭɤɤɚɤɜɨɥɢɛɢɤɚɡɚɥ
ɡɚɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɬɚɧɚɞɜɚɦɚɬɚɫɢɫɢɧɨɜɟ"
 ɋɴɫ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɳɟɲɟ ɞɚ
ɛɴɞɟ ɦɧɨɝɨ ɳɚɫɬɥɢɜ Ɍɨɣ
ɜɢɧɚɝɢ ɟ ɛɢɥ ɟɞɢɧ ɦɨɪɚɥɟɧ
ɤɨɪɟɤɬɢɜ ɧɚ ɜɫɢɱɤɨ ɤɨɟɬɨ
ɩɪɚɜɢɦɇɹɦɚɲɟɨɛɚɱɟɞɚɝɨ
ɩɨɤɚɠɟ ɱɚɤ ɬɨɥɤɨɜɚ ɦɧɨɝɨ
Ɍɨɣɛɟɲɟɱɨɜɟɤɧɚɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɦɧɨɝɨ ɩɴɬɢ ɦɢ ɟ ɨɛɹɫɧɹɜɚɥ ɤɚɤɜɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ
ɚɡ ɫɴɦ ɦɭ ɨɬɝɨɜɚɪɹɥ ɓɟ
ɧɚɩɪɚɜɹɤɚɤɜɨɬɨɦɨɝɚȺɬɨɣ
ɤɚɡɜɚɲɟɇɟɤɚɤɜɨɬɨɦɨɠɟɲ
ɚɤɚɤɜɨɬɨɬɪɹɛɜɚ
Ⱥɡ ɜɢɧɚɝɢ ɫɴɦ ɤɚɡɜɚɥ ɱɟ
ɧɟɧɢɟɫɦɟɜɚɠɧɢɜɚɠɧɢɫɚ
ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɡɚɳɨɬɨɥɟɤɚɪɹɬ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɟɭɜɚɠɟɧɨɬɞɪɭɝɢɬɟɚɧɟɬɨɣɞɚɢɡɬɴɤɜɚɫɜɨɢɬɟ
ɭɦɟɧɢɹȽɨɥɹɦɟɬɨɡɢɤɨɣɬɨ
ɧɟɫɟɩɪɚɜɢɧɚɝɨɥɹɦɁɚɬɨɜɚ
ɬɢɯɨɢɤɪɨɬɤɨɫɢɪɚɛɨɬɢɦ
ɓɚɫɬɥɢɜ ɫɴɦ ɫ ɟɤɢɩɚ ɫ
ɤɨɣɬɨɪɚɛɨɬɹɫɜɫɟɤɢɢɡɦɢɧɚɬ ɞɟɧ ɫɬɚɜɚɦɟ ɤɚɬɨ ɟɞɧɨ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɍɛɟɞɟɧ ɫɴɦ ɱɟ
ɜɫɟɤɢɟɞɢɧɨɬɯɨɪɚɬɚɤɨɢɬɨ
ɪɚɛɨɬɹɬɜɬɨɡɢɐɟɧɬɴɪɞɚɜɚɬ
ɦɚɤɫɢɦɭɦɚɨɬɫɟɛɟɫɢɡɚɞɚ
ɦɨɠɟɞɚɢɦɚɨɳɟɟɞɧɨɳɚɫɬɥɢɜɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨ

Малки обяви
ПРОДАВА СЕ на атрактивна цена вторият етаж
от къщата на ул. "В.Търново" №17а в Тутракан.
Проверете на тел.: 0866 6 5746

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

Да разделим болниците
на държавни и общински, което е някакъв оксиморон за
мен. Държавата не финансира адекватно дейността. Казвам държавата, в
лицето на Националната
здравна каса, защото тя
е държавна. Тя няма нищо
общо с осигурителна каса.
Д-р Преславски, който работеше при нас, сега е във
Франция, уважаван лекар.
Вече бих казал, че няма да
се върне, много трудно би
се върнал, защото лекарите
и въобще хората, които са
с по-висок ценз, не отиват
на гурбет, те се изнасят,
а България губи от това
изключително много, защото изнася хората, които
носят някакъв потенциал
в себе си. Един път е загубата от тяхната липса,
втори път е загубата от
липсата на техните деца,
които стават чужденци.
Те запазват бегъл спомен
за България - колкото Джон
Атанасов е българин, толкова и децата на тези мои
колеги ще бъдат българи.
Нашата битка би трябвало да бъде на доста повисоки нива - държавниците
трябва да защитават държавния интерес, да мислят
по-нависоко извън тази
тясна клетка - да увеличим
с 2 лв. пенсиите, да дадем
на този 5 лв. повече. Дали
ще ни дадат 5 лв. от еврофондовете, това е много
важно, но битката ни е
по-нагоре. За щастие аз
виждам такива държавници,
те се появяват, въпросът
е да могат да се развиват.

справочник

СУДОКУ

от стр. 1
само за мен.
-Ʉɨɟɜɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɪɚɛɨɬɚɧɚɬɨɜɚɪɜɚ"
 Ɇɨɠɟ ɛɢ ɧɚɫ ɧɢ ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɬ ɩɨɧɹɤɨɝɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢ
ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɫɤɥɨɧɧɢ ɞɚ ɫɟ ɫɚɦɨɨɩɥɚɤɜɚɬ Ɍɨɣ ɩɪɢɫɬɢɝɚ ɫ
ɠɟɥɚɧɢɟɬɨ ɞɚ ɯɥɟɧɱɢ ɬɪɚɝɟɞɢɹ ɫɬɚɧɚɥɨ ɤɚɡɜɚɦ ɦɭ
Ⱦɨɛɪɟ ɫɬɨɩ  ɬɨɣ ɟ ɝɨɬɨɜ
ɩɚɤ ɞɚ ɩɪɨɞɴɥɠɢ Ɍɨɜɚ ɧɟ
ɟ ɭɩɪɟɤ ɧɨ ɢɡɢɫɤɜɚ ɦɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɱɟ ɟɧɟɪɝɢɹ ɨɬ ɧɚɫ ɧɚɬɨɜɚɪɜɚ ɧɢ ɩɨɥɟɤɚɩɨɥɟɤɚ
ɞɚɝɨɢɡɜɟɞɟɲɨɬɬɚɡɢɞɭɩɤɚ
ɢ ɞɚ ɝɨ ɜɤɚɪɚɲ ɜ ɩɴɬɹ ɧɚ
ɦɟɱɬɢɬɟɢɡɢɫɤɜɚɜɪɟɦɟɌɨɜɚ
ɟ ɧɚɣɬɪɭɞɧɢɹɬ ɦɨɦɟɧɬ ɢ
ɚɤɨ ɧɚ ɞɟɧ ɫɟ ɢɡɪɟɞɹɬ 
ɬɚɤɢɜɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ɩɚɩɤɢ ɫ
ɩɨ  ɫɬɪɚɧɢɰɢ ɢɫɬɨɪɢɹ
ɨɳɟ ɩɨɜɟɱɟ ɱɟ ɧɚɜɴɧ ɱɚɤɚɬ
ɩɚɰɢɟɧɬɢɡɚɤɴɫɧɹɜɚɫɟɫ
ɝɪɚɮɢɤɚɢɧɹɤɨɣɧɟɬɴɪɩɟɥɢɜ
ɬɚɬɤɨɤɚɡɜɚȾɨɤɨɝɚɳɟɱɚɤɚɦɟ"Ⱥɱɨɜɟɤɴɬɩɪɢɦɟɧɟɫ
ɱɟɪɧɚ ɦɴɤɚ ɜ ɫɴɪɰɟɬɨ ɂɦɚ
ɤɚɛɢɧɟɬɢɤɨɢɬɨɜɢɧɚɝɢɫɚɜ
ɝɪɚɮɢɤ ɢ ɧɢɟ ɦɨɠɟɦ ɬɚɤɚ 
ɳɟɩɪɟɬɭɩɚɦɟɜɫɢɱɤɨɧɨɧɢɤɨɝɚɧɟɛɢɯɦɟɝɨɧɚɩɪɚɜɢɥɢ
Ɂɚɳɨɬɨɢɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɤɨɢɬɨ
ɫɚ ɱɚɤɚɥɢ ɞɜɚ ɱɚɫɚ ɧɢɤɨɝɚ
ɧɟ ɛɢɯɚ ɩɨɢɫɤɚɥɢ ɞɚ ɛɴɞɚɬ
ɩɪɟɬɭɩɚɧɢ ɡɚ ɞɚ ɢɦ ɛɴɞɟ
ɪɟɲɟɧɩɪɨɛɥɟɦɴɬ
 Ʉɨɥɤɨ ɫɚ ɭɫɩɟɲɧɢɬɟ
ɞɟɱɢɰɚɧɚɐɟɧɬɴɪɚ"
 ɇɟ ɫɦɟ ɩɪɚɜɢɥɢ ɬɨɱɧɚ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɧɨɦɨɠɟɛɢɨɤɨ-

от стр. 5 но достъпна е, направо
недостъпна или много некачествена. Конфликтът
се измества между лекар
и пациент. А конфликтът
е на съвсем друго място...
Повечето от колегите
започват да се чувстват
обезверени от системата
на това говорене, започват
да се чувстват притеснени, защото живеят и
работят в една леко агресивна среда и избират да
заминат. И те заминават
с притеснителни темпове.
Трябва да спомена, че ще
се получи огромна дупка
в системата, защото в
момента около 65% от работещите в здравеопазването в болничния сектор са
около пенсионната възраст
или в пенсионната, а от останалите 35-40% мисля, че
бяха 2 или 3% - на възраст
под 50 г.
- Изходът какъв е?
- Ясни правила и реално
остойностяване на тези
услуги. Защото аз бих попитал - как и кой прецени
и по какъв начин калкулира,
че едно раждане е примерно 500 лв., платено от
Здравната каса. Не мога
да разбера. Ние не говорим
за лекарския труд тук. Ние
говорим като цяло за цената на услугата, защото в
цената на една медицинска
услуга фигурират много
показатели. Един път е
трудът на изпълнителите,
от там нататък идват
тези, които са наредени в
стерилизационната и пералните помещения, цялата
апаратура.

може би малко повече от
удвоили, но целия бюджет
за здравеопазване в България, който е 3 млрд. и
100-200 млн. лв. се равнява
на бюджета на една средноголяма европейска болница.
А ние искаме с тези пари да
имаме всичко – и болнична
помощ, и извънболнична помощ, и лекарства, и спешна
помощ, и лекарства за онкоболните. И какво правят
политиците, те не казват:
„Ние с тези пари можем да
направим това и това, а
останалото не можем да
го направим.”, те казват:
„Щом имаме 10 лв. и трябва да излекуваме 10 пъпки,
значи лечението на 1 пъпка
е 1 лв.”. Защо да угаждаме
на 60 000 изпълнители или
да поставяме техните условия на първо място или
поне на предно място, като
по-добре да угодим на 6 млн.
и половина, а тези 60 000
човека, които са изпълнителите на услугата, да ги
направим виновни. Така се
настройват хората в известна степен негативно
и най-малкото подозрително. Стигна се до там, че
един колега написа много
подходящо: „Пациентите в
България са безсмъртни и
умират само от лекарски
грешки”. От друга страна, пациентите са прави,
защото никой не им казва,
че това е така - те плащат здравни осигуровки и
в един момент се оказват
потребители на услугата,
а услугата я няма, труд-
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Знания по английски език демонстрираха
в СОУ "Христо Ботев"
Веселина СТЕФАНОВА
а 16 октомври 2014 г. в
СОУ "Христо Ботев", Тутракан се проведе училищният кръг на второто Национално
състезание по речеви и комуникативни умения на английски
език. 17 ученици в три възрастови
групи: IV -VII клас, VIII -Х клас и
ХI - ХII клас, премериха сили в два
модула.
Предварително подготвена презентация на тема "Name
the most significant event in the
world. Say what is the impact on the
development of human society has
been. Explain why you consider it
significant." ("Кое е най-значимото
събитие в света. Какво е въздействието върху развитието на човешкото общество. Обяснете защо
смятате, че е значимо.") е първият
модел, а вторият - свободен разговор с журито на състезанието,
което оценява участниците по
предварително зададени критерии
от националната комисия.
Всеки от участниците разполагаше с до 15 минути, като в рамките на до 5 минути трябваше да
защитят тезата си, а до 10 минути

Н

Е

В сайта www.bgchudesa.com
Гласувайте за крепостта
"Трансмариска" - едно от
чудесата на България!
в секция "Атракции”

www.konkurs.kmeta.bg

Гласувайте в конкурса
"Кмет на годината`2014"!
да отговарят на въпроси, зададени
от журито.
Изборът на учениците беше
разнообразен - от откритието на
огъня до компютърните игри и
феминисткото движение. Дадохме
възможност на самите участници
да задават въпроси, които бяха
съвсем уместни и адекватни. Със-

тезанието се превърна в истински
празник.
Победителите са Константин
Дочев VIIа клас; Ориел Групер Ха
клас и Виктория Събева ХIа. На
второ място са съответно Николай
Филипов VIа, Габриел Стелиянов
Ха и Ива-Мария Веселинова ХIа,
а на трето място - Марсел Озер

VIа, Искрен Иванов Ха и Яница
Венелинова ХIб клас.
Благодарим и на нашите ученици за упорития труд, желанието
за изява и постигнатия успех, а на
класираните пожелаваме късмет и
призови места в Областния кръг,
който трябва да се проведе до края
на месеца.

Масово участие в Есенния крос
Калина ГРЪНЧАРОВА
сенният крос е поредната спортна проява,
която организира Община Тутракан. В следобедните часове на 17 октомври
в градския парк "Христо
Ботев" бе даден стартът
на кроса.
В него се включиха над 100
ученици от всички училища на
територията на общината СОУ "Йордан Йовков" и СОУ
"Христо Ботев" от града,
основните училища в селата
Нова Черна и Цар Самуил,
както и държавният СПИ
"Хр. Ботев", с. Варненци.
Състезателите бяха разпределени в четири възрастови групи - 5-6 клас, 7-8
клас, 9-10 клас и 11-12 клас
(момичета и момчета).
Регламентът бе спазен -

23 - 29.10.2014 г.

момичетата бягаха на 300
м разстояние, а момчетата
- на 600 м. Състезателите
бяха окуражавани от публиката по цялото трасе, а при
награждаването - заслужено
аплодирани.
Призовите тройки от
всички възрастови групи
получиха специални медали и
предметни награди връчени
им от специалиста "Спарт,
туризъм и младежки дейности" в общинската администрация Васил Дойнов.
Спортните събития ще
продължат и през следващите седмици. За учениците от
1-ви до 4 клас ще бъде организиран турнир по народна
топка, в който ще участват
смесени отбори.
За най-малките - от детските градини, пък е състезанието "Бързи, смели, сръчни",

ɥɚɫɭɜɚɧɟɬɨɜɴɜ,,ɹɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧɤɨɧɤɭɪɫɄɦɟɬɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɬɚCɡɚɩɨɱɧɚ
Ⱦɨɨɤɬɨɦɜɪɢɜɫɟɤɢɢɧɬɟɪɧɟɬɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɦɨɠɟɞɚɞɚɞɟ
ɫɜɨɹɬ ɝɥɚɫ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ Ʉɦɟɬ
ɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ
Ɇɨɠɟ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢɬɟ ɬɨɜɚ ɜ
ɫɚɣɬɚ ZZZNRQNXUVNPHWDEJ

Г

ȼɫɟɤɢ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɝɥɚɫɭɜɚ
ɡɚɫɜɨɹɢɡɛɪɚɧɢɤɫɚɦɨɜɟɞɧɴɠ
ɧɚɱɚɫɚ
ɇɟɤɚɞɚɩɨɞɤɪɟɩɢɦɤɦɟɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɤɨɣɬɨɩɪɟɡɦɚɜɝɭɫɬ
ɫɩɟɱɟɥɢɩɪɢɡɚɄɦɟɬɧɚɦɟɫɟɰɚ  ɩɨ ɬɟɦɚɬɚ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɢ ɢ
ɫɴɛɨɪɢ

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на
касови апарати, POS-системи,
компютърни аксесоари
което ще бъде изпълнено
само със забавни състезателни игри. Ако времето
не позволи последните две

състезания да се проведат
на открито, те ще се осъществят в Спортната зала
на СОУ "Йордан Йовков".

Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

23 октомври - Първолета АНТОНОВА, Спец. "Човешки
ресурси", Управление "Образование", Община Главиница
23 октомври - Донован ПЕТРОВ, ДТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
24 октомври - Пенка АНГЕЛОВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
27 октомври - Айгюл АПТИКЕРИМ, мл. експерт "КК",

Община Главиница
28 октомври - Вилияна БЪЧВАРОВА, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 октомври - Маринела ИВАНОВА, Ст. спец. "АФО",
с. Черногор, община Главиница
29 октомври - pÄÆÄËßsrvgceg ДТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

