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18 - 24 февруари 2016 г.

Цена 0.60 лв.

Новата здравна карта намалява
активните легла в отделенията
по хирургия, нервни болести и АГ
Ограничаването на леглата по някои
специалности, особено по нива на компетентност,
е абсолютно неприемливо,
категоричен е д-р Богомил Бойчев
Калина ГРЪНЧАРОВА
Незабравка КИРОВА-ХРИСТОВА
олниците в Силистра, Дулово и Тутракан подготвят
становище до Министерство
на здравеопазването, в което ще
изложат позицията си относно не
взетите под внимание анализи за
специфичността на региона, касаещи Националната здравна карта.
От 471 броят на леглата е увеличен, на 514. Увеличението е в категория други, където са включени
тези за продължително лечение,
за физиотерапия и рехабилитация,
а са намалени леглата за активно
лечение по специалностите нервни
болести, хирургия, АГ и вътрешни
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болести. Това стана ясно на срещата проведена на 15 февруари в
Областната администрация, в която взеха участие представители
на трите болници в Силистренска
област. От Тутракан в дискусията
участваха управителят на "МБАЛТутракан" д-р Недка Цветкова и д-р
Богомил Бойчев.
"За нашата област леглата за
продължително лечение са много.
Ние и да искаме, не можем да ги
оползотворим с дейност. Просто
няма такива пациенти с такива
заболявания, които могат да бъдат включени евентуално в тези
пътеки, за които ние реално все
още не знаем на какви изисквана стр. 3

Нехат КАНТАРОВ, Председател на ДПС-Тутракан:

Жестокото убийство
в Деня на любовта и
виното в Пожарево

Ние сме Движение за права и свободи...
Калина ГРЪНЧАРОВА
есец февруари е
финалната точка
на един тригодишен
отчетен период за организацията на Движението за
права и свободи в община
Тутракан. Време, в което
иде реч не само за отчети,
но и за избори на ръководство.
На 12 февруари се проведе редовната отчетноизборна конференция на
ДПС-Тутракан, в която взеха участие народният представител от ДПС Невин
Хасан, председателят на
областното ръководство
на ДПС-Силистра Насуф
Насуф и председателят
на ДПС-Главиница Месут
Алиш.
Заедно с още 90 делегати
на стр. 3
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В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Разпределиха субсидиите на
читалищата
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на стр. 2
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НОВИНИ
ПОКЛОН ПРЕД АПОСТОЛА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
В читалищата, носещи името на Васил Левски - в
селата Българка, Боил, Прохлада и Царев дол, се готвят
поклонения с уважение към делото му на революционер
и будител на народа през Възраждането.
Паметта на Левски ще почетат още и в две училища - СОУ "Васил Левски" - в Дулово и в Главиница, а в
общините, където има негови паметници - Силистра,
Тутракан, Дулово и Алфатар ще бъдат поднесени венци
на признателност.
ПРЕДСТОИ КОНКУРСЪТ "ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ КАЛОФЕР`2016"
На 25-27 март в град Калофер ще се проведе XVI-ият
Музикално-фолклорен фестивал „Орфееви таланти“,
който е отворен за участници от всички възрасти. Регламентът, формата на заявка за участие и програмата
на конкурса са на web-страницатаwww.orfeevitalanli.com.
Събитието има състезателен характер и е част от
националния културен календар.
Председател на 21-членното жури е проф. акад. Милчо
Василев – ректор на Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство Пловдив.
ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТЕЙТРИ
"ВЕЛКО КЪНЕВ" В ТОПОЛОВГРАД
В област Силистра самодейни театри има в три населени места – Тутракан, Дулово и Алфатар. Те имат
възможност да участват в проява, която е уникално
по своя род. От 9 до 15 май 2016 година в град Тополовград ще се проведе Международният фестивал на
любителските комедийни театри, пантомима и сатира
"Велко Кънев – Тополовград 2016“.
Организатори на фестивала са Министерство на
културата, Съюз на артистите в България, Съюз на
народните читалища, Община Тополовград и НЧ „Св. св.
Кирил и Методий 1894“. Във фестивала ще участват
17 състава от 7 държави.
За повече информация: гр. Тополовград, 6560, пл. „Освобождение“ № 1, 0470/53347, 0885305237 – Красимира
Ятакчиева, 0470/ 52242, 0878807031 – Райна Миланова,
факс: 0470/ 52242 и 0470/54157, е- mail:chit_top_grad@
abv.bg.
ПРИКЛЮЧВАТ ПРОЕКТИ НА МИРГ
Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция
преведе близо 53 хиляди лева на две Местни инициативни рибарски групи Целта на инициативите е подобряване
на качеството на живот в рибарските общности.
В изпълнение на местната стратегия за развитие
на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ е реализиран проект
„Усмивки на брега“ като разходите са за организиране
на промоционални събития, семинар и провеждане на
фестивал. Стойността на изплатената субсидия е 33
697 лева.
МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле” работи чрез
местно читалище по проект „Песни и танци от Главиница”, финалното плащане, по който е 19 168 лева.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Община Тутракан информира, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно
решение №ПО-08-03 от 11.02.2016 г. на кмета на община
Тутракан д-р Димитър Стефанов.
Предметът на обществената поръчка е: "Изготвяне
на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради построени по индустриален способ във
връзка с изпълнение на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради".
Обявлението за обществената поръчка е публикувано
в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията
за обществени поръчки на 11.02.2016 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата на Община Тутракан,
"Профил на купувача".
Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в
Община Тутракан: гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" 31
до 17:00 часа на 11.03.2016 г. вкл.
Община Тутракан информира, че е публикувана
публична покана по реда на глава "Осем А" от ЗОП, с
предмет на поръчката по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП: "Извършване на услуги по дезинсекция и дезакаризация на
територията на Община Тутракан".
Публичната покана е публикувана в Регистъра на
обществените поръчки на Агенцията за обществени
поръчки на 15.02.2016 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата на Община Тутракан,
"Профил на купувача".
Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в
Община Тутракан: гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" 31
до 17:00 часа на 26.02.2016 г. вкл.
КРИМИНАЛЕ
На 17 февруари в 02:50 часа в с. Нова Черна е изгорял
30 кв.м. покрив на сайвант и дърва за огрев. Спасени
са съседните две сгради. Причините са в процес на
изясняване.
На 16 февруари в гр.Тутракан, вследствие на техническа неизправност се е запалила бутилка с пропанбутан. Спасена е жилищната постройка.
Два пожара в сухи треви са гасили огнеборците
вчера. Няма нанесени материални щети. Причините са
небрежност при боравене с огън.

18-24.02.2016 г.

Разпределиха субсидиите на читалищата
З
Калина ГРЪНЧАРОВА
аседание на комисията за разпределение
на държавните субсидии между читалищата
в община Тутракан се проведе през седмицата.
Срещата откри зам.кметът "Хуманитарни
дейности" Петя КнязоваВасилева, която е и председател на комисията.
Тя благодари на всички за
съпричастността към дейността на Община Тутракан през изминалата година
и пожела още по-успешна
работа през настоящата.

В заседанието участваха още представители на
всички читалища на територията на общината,
които най-напред представиха дейността на културните институции през 2015
г., на база на която след
анализ бе разпределена и
субсидията. Тази година
тя е в общ размер 226 560
лв. и се разпределя между
девет читалища. Средствата са предназначени
за 32 субсидирани бройки,
като стандартът за една
субсидирана бройка е 7 080
лв., който включва работна
заплата, издръжка и др.

Над 2.5 милиона за отглеждане
и залесяване на горски култури
вложи за година СЦДП
Средствата са от собствени
приходи и по европейски програми

Промени в Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и
регистриране на цените на
лекарствените продукти
т 1 септември, вместо от
16 февруари 2016 г., ще
влязат в сила одобрени
през м. г. промени в Наредбата
за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти.
Анализирането в началото на
2016 г. показа допълнителна необходимост от по-плавно адаптиране
към новите изисквания, залегнали
в наредбата, за да не се допусне
възникването на проблеми, които
да рефлектират неблагоприятно
върху пациентите и доставчиците
на лекарствени продукти.
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Необходимо е допълнително технологично време да бъде
приспособен ефективно аптечният
софтуер към новите изисквания,
да бъдат предвидени контроли
върху софтуера на Националната здравноосигурителна каса с
оглед непротиворечиво отчитане
на лекарствените продукти. Необходим е и по-дълъг период на
операторите в здравната системата
да реализират по досегашния ред
лекарствените продукти, закупени
по досегашните правила, за формиране на размера на доплащане“ТГ”
то им от пациентите.

4254 дка залесиха
през 2015 година горските и ловни стопанства към Северноцентралното държавно предприятие /
СЦДП/, което стопанисва държавните
горски територии в
областите Габрово,
Велико Търново, Русе,
Силистра и Разград.
Залесените през миналата година площи са с 294 дка над
първоначалните предвиждания. 2922 дка
са залесени с топола
и 1632 дка - с акация, цер, летен дъб,
сребролистна липа,
обикновен явор, полски
ясен, бял бор и черен
бор. Горските култури

са създадени на площи, на които са били
извършени санитарни
сечи.
Общо 2 519 873 лева
е вложило Северноцентралното държавно
предприятие в отглеждането и залесяването на горските
култури. Над 2.2 милиона са собствените
средства, а 226 520
лв. са по европейски
програми.
3700 дка е планираното залесяване през
настоящата година.
За дейностите по
създаване и отглеждане на горски култури СЦДП - Габрово
предвижда 2 881 454
лева.
“ТГ”

Жестокото убийство
С обучение бе даден стартът в Деня на любовта и
на проект "Независим живот виното в Пожарево
на гражданите на Тутракан"

ридневно обучение се
проведе в Тутракан
на одобрените социални асистенти и домашни
помощници по проект „Независим живот за гражданите на Тутракан", информираха от общинската
администрация.
За срок от една година
и половина, по проекта
ще бъдат назначени 18
социални асистенти и 20
домашни помощници, които
ще обслужват 76 потреби-
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тели на социалната услуга
от цялата крайдунавска
община.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Европейския съюз - чрез
Европейския социален фонд
и национално съфинансиране по Процедури за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ "Независим живот"
от Оперативна програма
"Развитие на човешките
ресурси 2014-2020".

24-годишният Любомир К.
е обвинен в тежко умишлено убийство, съобщи
пресцентърът на Апелативната прокуратура във
Варна. Сигнал за случая
бил полученна 14 февруари около 19:00 часа на
тел.112. Същия ден в село
Пожарево Любомир К. отишъл със сина на жената, с
която живеел на съпружески начала – 19-годишният
Станислав В., в дома на
съселянина си Тодор Тодоров, за да го предупреди да
не разнася слухове и да не
обижда партньорката му.
Тодоров излязъл на двора
и тогава Любомир К. започнал да го удря с дървената
част на вила, а когато мъжът паднал на земята – да
му нанася ритници и да го
удря с юмруци. След като
пребил от бой пострадалия,
Любомир К. си тръгнал.
Малко по-късно синът на
жената, с която живеел на
семейни начала, решил да
повика полиция и линейка,
която лично завел на адреса
на пребития. Съдебно-медицинската експертиза показала, че Тодор Тодоров е със

счупени крайници и кръвоизлив в коремната кухина,
вследствие на спукан далак.
След получаване на сигнала
за инцидента на адреса
била изпратена дежурната
оперативна група, която
извършила необходимите
оперативно-издирвателни
и процесуално-следствени
действия. Любомир К. и
Станислав В. са установени и задържани в ареста
на тутраканската полиция. Според събраните до
момента материали по
разследването, основен
извършител на деянието
е Любомир К. Срещу него
е образувано досъдебно
производство по чл.124,
ал.2 във връзка с ал.1 от
НК, което се наблюдава от
Окръжната прокуратура.
Окръжната прокуратура
в Силистра задържа за
срок до 72 часа обвинения в
убийство Любомир К. и ще
поиска от съда да му бъде
наложена постоянна мярка
за неотклонение „Задържане под стража“. Обвиненият за умишленото убийство
Л.К. е осъждан за грабеж.
“ТГ”
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Новата здравна карта намалява
активните легла в отделенията
по хирургия, нервни болести и АГ
от стр. 1 но в дългосрочен аспект
ще се обезлюдят доста
райони и ще постави в
застрашеност доста хора.
Цели се да се ограничават
дейности по административен път и да чертаем
карти по административен
път, а не по начин, по който
би било редно - пациентите
да начертаят картите. Те
ще отидат там, където
има добра услуга и тя се
предлага на ниво.
България отделя твърде
малко от БВП за здраве и
се превръщаме в борци за
жълти стотинки и това
дълбоко ме обижда. Защото в тези райони, в които
сме останали да работим с
желание при тези огромни
дефицити – допълнително
нашето министерство и
управляващи се стараят да
ни ограничат в дейността.
Ограничаването на леглата
по някои специалности, особено ограничаването им по
нива на компетентност, е
абсолютно неприемливо. То
не е и логично и мисля, че не
е и здравословно и се надявам разумът да надделее".

ния трябва да отговаряме
като болници, за да можем
да подпишем договор и да
работим по тези пътеки",
смята д-р Лилия Русева
от Областната болница в
Силистра".
Представители на общинските болници изразиха
опасения, че се създават
предпоставки за влошаване
достъпа на населението до
медицинска помощ.
"Този, който не е живял
по Добруджа и не е пътувал
65 км при зимни условия,
той не може да си представи какво означава да
търсиш медицинска помощ
в зимни периоди – така че,
когато се създава здравната карта да се има това
предвид – отдалечените и
трудно достъпни региони",
каза по време на срещата
д-р Недка Цветкова, управител "МБАЛ – Тутракан".
Според д-р Богомил Бойчев, акушер-гинеколог в
"МБАЛ – Тутракан", "резултатите, които ще постигнат – може би ще реализират известни икономии,

В областната здравна
карта е заложено, че отделенията в болниците в
Силистренско могат да
бъдат само 1-во и 2-ро
ниво. Крилата за най-високото - трето, са "отрязани". Ярък пример за
ограничаване леглата по
ниво на компетентност
са АГ-отделенията. В момента, второ ниво са 45
легла от общо 51 в цялата
област. Новата здравна
карта изисква те да бъдат
намалени до 32. Пита се в
задачата: в кое отделение
ще бъдат намалени те - в
силистренското или в тутраканското? Проследявайки
резултатите и работата
в АГО-Тутракан, броят на
ражданията са равни, а в
някои години повече от Силистра, а при операциите,
особено лапароскопските
тутраканските специалисти са ненадминати.
Ако трябва по-разбираемо
да се обясни тази ситуация
с намаляването на леглата
по ниво на компетентност,
това означава, че общият
брой на леглата в АГ-отде-

ленията няма да се намалят, но Здравната каса ще
плаща само за определения
от здравната карта брой
легла второ ниво.
Тревожен за жителите на
региона е фактът, че Варна
и Русе са, най-близките градове, в които пациентите
от Силистренска област
могат да получат високо
специализирана медицинска
помощ. Съществуват опасения, че болниците в региона ще бъдат превърнати
в хосписи и ще бъдат лишени от възможността да
привличат специалисти, е
другият извод от срещата.
Разпределението на леглата в областната здравна
карта е направено въз основа на дейностите, които са
отчели болничните структури за изминалата година.
Тутраканската болница
е една от най-добрите в
Силистренска област и не
заради своята над 130-годишна история, а заради
добрите медицински специалисти, съвременната
медицинска апаратура и
предлагането на адекватни

Нехат КАНТАРОВ, Председател на ДПС-Тутракан:

Ние сме Движение за права и свободи...

от стр. 1 ɬɚɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬ
ɧɢɰɢɜɦɟɫɬɧɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɪɚɡɛɢɪɚ ɫɟ
ɩɨɧɚɣɥɸɛɨɩɢɬɧɚɬɚɬɟɦɚ
ɡɚ ɜɫɟɤɢ ɳɨɦ ɱɭɟ Ⱦɉɋ 
ȾɨɝɚɧɢɥɢɆɟɫɬɚɧ
 Ɍɨɡɢ ɩɟɪɢɨɞ ɫɴɜɩɚɞɚ ɫ
ɧɹɤɨɥɤɨɢɡɛɨɪɢɡɚɇɚɪɨɞɧɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɡɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɡɚ ɦɟɫɬɧɚ ɜɥɚɫɬ
Ʉɚɤɬɨ ɧɚ ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɫɴɛɪɚɧɢɹ
ɩɨ ɫɟɥɚɬɚ ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚɛɹɯɚɨɬɱɟɬɟɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɤɨɢɬɨɫɦɟɢɡɜɴɪɲɢɥɢ
ɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɧɚɩɪɚɡɧɢɰɢ
ɦɚɪɬɏɴɞɪɴɥɟɫɧɚɦɚɣ
ɤɨɣɬɨ ɩɪɚɜɢɦ ɜ Ȼɨɪɨɜɚɬɚ
ɝɨɪɚ ɩɨɡɞɪɚɜɹɜɚɦɟ ɜɫɹɤɚ
ɝɨɞɢɧɚɢɜɪɴɱɜɚɦɟɩɨɞɚɪɴɰɢ
ɧɚ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɢɬɟ ɢ ɦɧɨɝɨ
ɞɪɭɝɢ ɫɨɰɢɚɥɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ɍɨɜɚɫɩɨɞɟɥɢɯɚɡɬɨɜɚɤɚɡɚɯɚ
ɢ ɞɟɥɟɝɚɬɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɜɡɟɦɚɯɚ
ɞɭɦɚɬɚ
 ȼɚɫ ɢɡɛɪɚɯɚ ɡɚ ɩɪɟɞɫɟ-

избрани на предварително проведени събрания в
организациите по селата,
включително на ДПС-жени
и МДПС, те изслушаха отчетния доклад на председателя на тутраканската
организация Нехат Кантаров и обсъдиха актуални
въпроси, които стоят пред
партията.
ȿɞɢɧɨɞɭɲɧɨ ɞɟɥɟɝɚɬɢɬɟ
ɢɡɛɪɚɯɚ ɡɚ ɩɨɪɟɞɟɧ ɩɴɬ ɡɚ
ɫɜɨɣɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɇɟɯɚɬɄɚɧɬɚɪɨɜɚɫɴɳɨɢɞɟɥɟɝɚɬɢ
ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬɧɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɧɚȾɜɢɠɟɧɢɟɬɨ
ɋɩɟɰɢɚɥɧɨ ɡɚ ɱɢɬɚɬɟ
ɥɢɬɟ ɧɚ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ
ɝɥɚɫ ɫ ɇɟɯɚɬ ɄȺɇɌȺɊɈȼ
ɪɚɡɝɨɜɚɪɹɦɟ ɡɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧ
ɰɢɹɬɚ ɡɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɡɚɪɚɛɨɬɚ

ɞɚɬɟɥɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɤɨɣ
ɨɳɟɟɜɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ"
 Ⱦɚ ɚɡ ɫɴɦ ɧɨɜɢɹɬ ɫɬɚɪ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɈɫɜɟɧɦɟɧɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɫɟ ɫɴɫɬɨɢ ɨɬ 
ɱɥɟɧɨɜɟɤɨɢɬɨɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɫɟɞɟɦɬɟɦɟɫɬɧɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚȾɉɋɜɨɛɳɢɧɚɬɚ
ȼɫɴɳɧɨɫɬ ɬɟ ɛɹɯɚ ɢɡɛɪɚɧɢ
ɢ ɡɚ ɞɟɥɟɝɚɬɢ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɧɚɬɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɤɨɹɬɨ ɳɟ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɦɚɪɬ Ⱥ ɩɨ
ɩɪɚɜɨɤɚɬɨɞɟɥɟɝɚɬɢɜɥɢɡɚɦɟ
ɚɡɢɤɦɟɬɴɬɧɚɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
Ɇɟɯɦɟɞɘɦɟɪɬɴɣɤɚɬɨɫɦɟ
ɱɥɟɧɨɜɟɧɚɐɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɧɚȾɉɋ
 Ʉɚɤɜɢ ɫɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ
ɨɬ ɨɬɱɟɬɧɨɢɡɛɨɪɧɢɬɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɪɢ ɠɟɧɢɬɟ ɢ
ɦɥɚɞɟɠɢɬɟ"
ɇɚɮɟɜɪɭɚɪɢɫɟɩɪɨɜɟɞɟ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɧɚ
ɦɥɚɞɟɠɢɬɟɢɡɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɛɟ ɢɡɛɪɚɧ Ⱥɥɢɪɢɡɚ Ⱥɥɢɪɢɡɚ

ɤɨɣɬɨ ɟ ɧɨɜɢɹɬ ɧɢ ɨɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɧɢɤ Ɍɹɯɧɨɬɨ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɫɟɫɴɫɬɨɢɨɬɱɥɟɧɨɜɟ
ɤɨɢɬɨɩɴɤɫɚɞɟɥɟɝɚɬɢɧɚɬɹɯɧɚɬɚɨɛɥɚɫɬɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
ɉɪɢɠɟɧɢɬɟɧɚȾɉɋɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ ɛɟ ɧɚ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ
ȼɪɟɦɟɧɧɨ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɳɢɹɬ
ɞɥɴɠɧɨɫɬɬɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɞɨɬɨɝɚɜɚ ȿɪɱɢɧ Ɉɫɦɚɧ ɛɟɲɟ
ɢɡɛɪɚɧɚ
 Ʉɚɤ ɜɴɪɜɢ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɜ
ɦɟɫɬɧɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬ"
ȼɢɠɬɟɪɚɛɨɬɚɬɚɩɨɜɪɟɦɟ
ɧɚ ɢɡɛɨɪɢ ɟ ɟɞɧɨ ɧɨ ɫɥɟɞ
ɬɹɯɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɤɨɣɟɫɩɟɱɟɥɢɥ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ
ɯɨɪɚɬɚɤɨɢɬɨɫɚɧɢɢɡɛɪɚɥɢ
ɇɢɟ ɪɚɛɨɬɢɦ ɡɚ ɛɥɚɝɨɬɨ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɛɢɥɨ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɛɢɥɨɡɚɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɹɦɟ
ɜɫɢɱɤɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɜ
ɩɨɥɡɚɧɚɯɨɪɚɬɚ
Ɉɬɧɚɱɚɥɨɜɩɴɪɜɢɬɟɫɟɫɢɢ
ɧɚ ɬɨɡɢ ɦɚɧɞɚɬ ɢɫɤɚɯɚ ɞɚ
ɬɢɤɧɚɬ Ⱦɉɋ ɜ ɴɝɴɥɚ ɤɨɝɚɬɨ
ɫɟ ɢɡɛɢɪɚɯɚ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɚɬɚ
ɜɩɨɫɬɨɹɧɧɢɬɟɤɨɦɢɫɢɢɇɢɟ
ɤɚɬɨɜɬɨɪɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɫɢɥɚ
ɧɹɦɚɦɟɧɢɬɨɟɞɢɧɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢɥɢɫɟɤɪɟɬɚɪɧɚɤɨɦɢɫɢɹ
Ɍɨɜɚɧɟɧɢɩɪɟɱɢɧɢɟɞɚɫɦɟ
ɚɤɬɢɜɧɢɩɨɜɪɟɦɟɧɚɤɨɦɢɫɢɢɬɟɢɚɤɨɫɟɫɴɝɥɚɫɭɜɚɬɫɧɚɲɢɬɟɦɧɟɧɢɹɝɥɚɫɭɜɚɦɟɡɚɪɟɲɟɧɢɹɬɚɤɨɢɬɨɫɚɜɤɚɪɚɧɢɨɬ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɇɧɨɝɨ ɟ ɜɚɠɧɨ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɢɈɛɳɢɧɫɤɢɹɬ
ɫɴɜɟɬ ɞɚ ɪɚɛɨɬɹɬ ɜ ɫɢɧɯɪɨɧ
ɡɚɳɨɬɨ ɦɧɨɝɨ ɟ ɥɟɫɧɨ ɞɚ
ɩɪɟɱɢɲɇɚɲɚɬɚɩɨɥɢɬɢɤɚɧɟ
ɟ ɞɚ ɩɪɟɱɢɦ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɢ
ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚɲɚɬɚ ɰɟɥ
ɟ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚ
ɬɚɤɚɱɟɩɪɟɡɧɨɜɢɹɩɪɨɝɪɚɦɟɧ
ɩɟɪɢɨɞ  ɞɚ ɛɴɞɚɬ
ɭɫɜɨɟɧɢ ɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɱɟ ɫɪɟɞ-

ȾɪɇɟɞɤɚɐȼȿɌɄɈȼȺɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ

медицински услуги на населението, което оценявайки
това, търси болницата при
здравна необходимост.
"МБАЛ-Тутракан" разполага със 101 легла. Всички
отделения, с изключение
на Детско и Неврология,
са 2-ро ниво, но Неврологичното отделение кандидатства също за 2-ро ниво,
информира управителят д-р
Недка Цветкова. Структурите без легла са Клиничната лаборатория, Микробиологичната лаборатория
и Отделението по образна
диагностика.

След акредитацията на
болницата от три години в АГО специализират
трима млади лекари, а в
Отделението по образна
диагностика също очакват
един специализант.
По Националната здравна карта структурата на
МБАЛ-Тутракан се запазва.
Публичното обсъждане
на проекта за национална
здравна карта ще продължи до края на месеца,
дотогава трите болници
в Силистренско ще изпратят своето становище до
здравното министерство..

ɫɬɜɚ ɨɬ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɫɴɸɡ
ɇɢɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɦɟɚɤɬɢɜɧɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɬ
ɦɧɨɝɨ ɧɟɳɚ ɋɟɝɚ ɟ ɦɧɨɝɨ
ɜɚɠɟɧɜɨɞɧɢɹɰɢɤɴɥɡɚɳɨɬɨ
ɫɥɟɞɝɩɪɚɜɨɳɟɢɦɚɬɞɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɬɢȼɢɄɫɩɪɨɟɤɬɢ ɏɭɛɚɜɨ ɟ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɫɟɝɚ
ɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɡɚɞɚɦɨɝɚɬ
ɞɚɫɟɫɦɟɧɹɬɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟ
ɩɨɧɚɲɢɬɟɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚ
 ɉɪɟɡ ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɦɝ Ⱦɉɋ
ɩɪɟɠɢɜɹ ɟɞɢɧ ɬɪɭɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɬɪɭɫɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ
ɧɢɜɨɌɨɣɨɤɚɡɜɚɜɥɢɹɧɢɟɢ
ɞɨɥɭɜɫɚɦɢɬɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɄɚɤɜɨɳɟɤɚɠɟɬɟɡɚȾɉɋɌɭɬɪɚɤɚɧ"ɉɪɢȾɨɝɚɧɥɢɫɬɟɢɥɢ
ɩɪɢɆɟɫɬɚɧ"
Ɍɨɡɢɜɴɩɪɨɫɫɟɡɚɞɚɜɚɧɨ
ɧɟɟɭɦɟɫɬɟɧ
Ɂɚɳɨ"
 Ɂɚɳɨɬɨ Ⱦɉɋ ɟ Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ
ɡɚ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɴɡɞɚɞɟɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚ
ɩɚɪɬɢɹ ɇɢɟ ɫɦɟ Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ
ɡɚ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɢ ɧɚɲɢɹɬ
ɩɨɱɟɬɟɧ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɟ ɧɟɢɧ
ɫɴɡɞɚɬɟɥɇɢɟɢɫɤɚɦɟȾɉɋɞɚ
ɨɫɬɚɧɟɛɴɥɝɚɪɫɤɚɩɚɪɬɢɹɤɨɹɬɨɞɚɡɚɳɢɬɚɜɚɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟɧɚ
ɜɫɢɱɤɢɛɴɥɝɚɪɫɤɢɝɪɚɠɞɚɧɢɢ
ɧɚɦɸɫɸɥɦɚɧɢɬɟɢɧɚɯɪɢɫɬɢɹɧɢɬɟɂɞɚɪɚɛɨɬɢɜɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɢɧɬɟɪɟɫɢɁɚɳɨɬɨɳɟɜɢɤɚɠɚɧɟɳɨɤɚɤɬɨ
ɟɥɟɤɬɨɪɚɬɴɬɧɚȾɉɋɠɢɜɟɟɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ ɢɫɤɚ ɞɚ ɢɦɚ ɩɨɦɢɧɴɤɡɚɞɚɢɡɞɴɪɠɚɫɜɨɢɬɟ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɬɚɤɚ ɢ ɟɥɟɤɬɨɪɚɬɴɬ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ

ɫɢɥɢ ɩɪɚɜɢ ɬɨɜɚ ɂɫɤɚɦɟ ɨɬ
ɬɭɤ ɧɚɬɚɬɴɤ ɞɚ ɫɦɟ ɩɨɛɥɢɡɨ
ɞɨɧɚɲɢɹɟɥɟɤɬɨɪɚɬɜɞɚɞɟɧ
ɪɟɝɢɨɧɇɢɟɫɦɟɜȾɉɋ
ɌɨɟɫɬɩɪɢȾɨɝɚɧ
ȾɚɩɪɢȾɨɝɚɧ
- Но, навярно има и такива ваши членове, които
ще предпочетат Местан
и новата му партия ДОСТ.
Има ли така реакция?
- Сътресения в ДПС винаги е имало, примерно, от
други политически сили са
искали да разделят ДПС.
Имаше такива катаклизми
при Гюнер Тахир, Касим
Дал, Мехмед Ходжа и разни
други, които излязоха от
ДПС с цел да се разбие, но
не се получи.
Ние, като ДПС, нашият
електорат осъзнава, че сме
българска партия и европейска. И сме хора, които
искаме да се развива България в Европейския съюз.
- Това е ясно, но тук
на местно ниво имате
ли притеснения, че ще се
появят ваши опоненти на
страната на Местан?
- Когато е имало такива
случаи, винаги е имало и
тук такива. Преди беше Еркин, Мелекбер и др., мъчеха
се да разделят ДПС, но не
успяха. Трябва да знаете,
че ДПС не работи само по
изборите, а през цялото
време.
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Всичко, от което се нуждаем, е любов! В "Градинката на Дядо Благо"
Стефка КАПИНЧЕВА,
Библиотекар
а 12 февруари с учениците
от II"б"клас на г-жа Маргарита Манолова и г-жа
Румяна Ангелова от СОУ "Йордан
Йовков" се проведе литературно
четене "Градинката на Дядо Благо
" по повод 160 г. от рождението на
писателя. С голям интерес децата
слушаха най-хубавите приказки,
басни, стихотворения прочетени от
техните съученици. Библиотекарката
запозна децата с живота на писателя
Стоян Русев или по известен като
Дядо Благо, с който е подписвал
своите творби. Отраснал в самобитен край и надарен с жив ум и
богата фантазия, той отрано обиква

Н

о инициатива на клуб
„Млад журналист” и
г-жа Донка Петрова на 11 февруари в СОУ
”Христо Ботев”, осмокласниците проведоха час, посветен на темата ЛЮБОВ.
Шест чаровни момичета
– Василена, Полина, Ванеса,
Пресила, Памела и Траяна
посветиха свои творби с
различни заглавия: Пътят
към великото щастие, Найобичаната „болка”, Тя е
вълшебна магия, Аз избирам
обичта, Можем ли да обичаме?, Живеят само влюбените. С прочит на откъси от
тях започна срещата.
Последва презентация,

П

интерпретираща психологическите аспекти на
любовта, съпътствана от
мисли на великите. Обстановката ни украси постер,
подготвен от Таня от 9 б
клас, на тема „Любовта в
спомените-реликви на мама
и сега”. Екип от 8 а клас
с помощта на г-ца Надежда Минчева претвориха в
розово-червени багри на
постера основната тема
на срещата: "Всичко, от
което се нуждаем, е любов!
Момчетата, сред които
Георги, Константин, Алпай,
Кристиян, Гюнчер, Цветан,
Вениамин, Иво, Николай,
Симеон, Богомил, Владимир,

Ивайло, изпълниха откъси
от творби на колосите на
любовната лирика Дамян
Дамянов и Евтим Евтимов.
Музиката осигури г-жа Н.
Генчева. Тя бе и нашият
фотограф.
Накрая всички осмокласници идентифицираха с
една дума любовта и създадоха своя облак от думи
върху бялата дъска – за тях
любовта е радост, щастие,
полет, самолет, болка, мигновение, взаимност, обич,
усещане, блян, сила, мечта,
страст, секс, тръпка, мъдрост, надежда, искреност,
емоция, преживяване.
Клуб „Млад журналист”

Левски - тема на конкурс
за презентации и постери
Стефка КАПИНЧЕВА
ɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢ ɫɟ ɩɪɟɤɥɚɧɹɦɟ
ɩɪɟɞɩɨɞɜɢɝɚɧɚȼɚɫɢɥ
ɅɟɜɫɤɢɆɧɨɝɨɟɢɡɩɢɫɚɧɨɡɚ
ɬɨɡɢɜɟɥɢɤɱɨɜɟɤɇɨɤɚɤɜɨɬɨ
ɢ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɢɥɢ ɧɚɩɢɲɟ ɡɚ
ɧɟɝɨɜɚɬɚɫɚɦɨɠɟɪɬɜɚɳɟɛɴɞɟ
ɦɚɥɤɨɡɚɳɨɬɨɅɟɜɫɤɢɟɦɨɠɟ
ɛɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɬ ɛɴɥɝɚɪɢɧ
ɱɢɟɬɨɢɦɟɫɟɟɩɪɟɜɴɪɧɚɥɨɜ
ɫɢɦɜɨɥɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨ ɧɚɪɨɞɴɬ ɝɨ ɧɚɪɢɱɚɲɟ
ɛɚɣȼɚɫɢɥɢɝɨɦɨɥɟɲɟɧɚɢɜɧɨ
ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɰɚɪ ɧɚ ɋɜɨɛɨɞɧɚ
ȻɴɥɝɚɪɢɹɁɚɧɚɪɨɞɚɬɨɣɛɟɲɟ
ɧɚɣɭɦɧɢɹɬɧɚɣɞɨɛɪɢɹɬɧɚɣ
ɱɟɫɬɧɢɹɬ ɋɢɦɜɨɥ ɧɚ ɜɫɢɱɤɨ
ɞɨɛɪɨɢɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɪɨɞɟɧɨ
ɩɨɞɧɚɲɟɬɨɧɟɛɟɈɧɡɢɜɟɥɢɤ
ɢɞɟɚɥɫɬɪɟɦɟɠɴɬɤɨɣɬɨɩɪɚɜɢɢɜɢɧɚɝɢɳɟɩɪɚɜɢɧɚɰɢɹɬɚ
ɧɟɫɚɦɨɩɨɫɢɥɧɚɢɝɨɪɞɚɧɨ
ɢɩɨɫɴɜɴɪɲɟɧɚ
ɉɨ ɩɨɜɨɞ  ɝɨɞɢɧɢ ɨɬ
ɨɛɟɫɜɚɧɟɬɨ ɧɚ Ⱥɩɨɫɬɨɥɚ ɧɚ
ɫɜɨɛɨɞɚɬɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟɤɨɧɤɭɪɫ
ɡɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɢɩɨɫɬɟɪɢɨɬɪɚɡɹɜɚɳɚɠɢɜɨɬɚɢɞɟɥɨɬɨɧɚ
ɧɚɣɜɟɥɢɤɢɹɬɛɴɥɝɚɪɢɧ±ȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢɫɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬ9ɛ

българските народни песни и приказки. Посвещава се на българския
фолклор, насърчава учениците си
да събират народни умотворения,
изучава и описва българските традиции и обичаи.
Част от най-хубавите творби

на Дядо Благо днес може да се
прочетат в книгата "Градинката на
Дядо Благо". Чрез своите творби
писателят се е стремял да направи
децата по-добри, по-весели, по-съобразителни, по-любознателни, подобри, по-весели, по-съобразителни
и остроумни.

Децата изпитаха радост при откриването на верния отговор на
гатанките, при поставянето на пропуснатите думички в стихотворенията и съпреживяването на бивали и
небивали случки и приключения. На
най-добрите бяха връчени грамоти
за най-добър четец.

В

ɤɥɚɫɨɬɋɈɍÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´
ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɧɚ ɤɥɚɫɧɢɹ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ Ⱦɢɦɢɬɪɢɱɤɚ
ɏɪɢɫɬɨɜɚ ɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ

ɧɚ ÄȾɟɬɫɤɢ ɨɬɞɟɥ´ ɧɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɩɪɢ ÄɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɉɪɢɢɡɝɨɬɜɹɧɟɬɨɧɚ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɬɟ ɢ ɩɨɫɬɟɪɢɬɟ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɩɨɫɬɚɪɚɯɚ ɞɚ
ɩɨɤɚɠɚɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɨɬ ɤɧɢɝɢɬɟ ɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɜɤɥɸɱɢɯɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢɫɥɢɧɚ
Ʌɟɜɫɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɫɧɢɦɤɨɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜɴɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɉɪɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɧɚɝɥɟɞɟɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɚ
ɩɨɤɚɡɚɧɢɤɚɪɬɢɧɢɧɚɢɡɜɟɫɬɧɢ
ɯɭɞɨɠɧɢɰɢɢɫɧɢɦɤɢɤɨɢɬɨɫɚ
ɢɦ ɦɚɥɤɨ ɩɨɡɧɚɬɢ ɂɧɬɟɪɟɫ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚɯɚ ɤɚɪɬɢɧɢɬɟ
³Ɂɚɥɚɜɹɧɟɬɨ ɧɚ Ʌɟɜɫɤɢ´ ɧɚ
ɇɢɤɨɥɚ Ʉɨɠɭɯɚɪɨɜ ³Ʌɟɜɫɤɢ
ɩɪɟɞ ɫɴɞɚ´ ɧɚ Ʉɚɥɢɧɚ Ɍɚɫɟɜɚ ³Ɉɛɟɫɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ȼɚɫɢɥ

Ʌɟɜɫɤɢ´ɧɚɝɨɥɟɦɢɹɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɯɭɞɨɠɧɢɤȻɨɪɢɫȺɧɝɟɥɭɲɟɜ
ɀɭɪɢɜɫɴɫɬɚɜȺɧɟɥɢɹɄɚɥɞɚɪɟɜɚ ± ɩɨɦɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ
ɋɈɍ´ɃɃɨɜɤɨɜ´ɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɢɬɟ ɋɬɟɮɤɚ Ʉɚɩɢɧɱɟɜɚ ɢ
Ʉɪɚɫɢɦɢɪɚɇɟɣɱɟɜɚɨɰɟɧɢɯɚ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɬɟ ɢ ɩɨɫɬɟɪɢɬɟ
Ɉɬɥɢɱɟɧɢɬɟɜɤɨɧɤɭɪɫɚɩɨɥɭɱɢɯɚɝɪɚɦɨɬɢɨɬɭɱɢɥɢɳɟɬɨɢ
ɌɪɹɛɜɚɲɧɢȾɹɤɨɧɟ
ɩɪɟɞɚɬɟɥɫɤɢɞɪɚɤɨɧɢ
ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɭɱɢɦ ɫɜɨɹɬɚ
ɢ ɤɚɬɨ ɬɟɛɟ ɞɚ ɦɪɟɦ ɡɚ
Ɂɚɜɴɪɲɢɯɦɟ ɫɴɫ ɫɬɢɯɨɜɟ
ɪɚɛɨɬɚɞɚɜɴɪɲɢɦɫɚɦɢ
ɟɞɧɚɬɚɱɟɫɬ
ɨɬɩɨɟɦɚɬɚÄɋɢɧɟɛɴɥɝɚɪɫɤɢ´
ɢ ɜɟɱɟ ɧɢɳɨ ɝɨɬɨɜɨ ɞɚ ɧɟ
ɌɪɹɛɜɚɲɧɢȾɹɤɨɧɟ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɱɤɚɬɚ Ȼɨɠɢɞɚɪɚ
ɱɚɤɚɦɟ
Ⱦɚ ɫɟ ɞɨɛɥɢɠɚɜɚɦɟ ɜɫɟ
ȼɴɥɱɟɜɚ
ɞɚɧɟɝɚɡɢɦɜɛɢɬɚ
ɩɨɜɟɱɟɞɨɬɜɨɹɠɢɜɨɬ
Äɉɨɦɚɥɤɨɫɟɛɟɫɢɩɨɜɟɱɟ
ɚɫɬɜɨɢɬɟɩɨɪɢɜɢɞɚɥɟɬɢɦ
ɚɬɨɨɡɧɚɱɚɜɚɞɨȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɧɚɪɨɞɚɞɚɫɴɯɪɚɧɢɦ
ɌɪɹɛɜɚɲɧɢȾɹɤɨɧɟ
ɦɚɣɤɚɧɢ
ɞɚɧɟɛɴɞɟɦɛɟɡɱɭɜɫɬɜɟɧɢ
Ɍɜɨɹɬɚ ɦɹɪɤɚ ɧɢ ɬɪɹɛɜɚ
ɡɚɞɚɭɡɪɹɜɚɦɟɤɚɬɨɧɚɪɨɞ
ɩɪɟɞɪɚɡɩɥɚɤɚɧɢɨɱɢ
ɤɚɬɨɯɨɪɚ
ɞɚ ɫɢ ɤɚɠɟɦ ɤɪɢɜɢɰɢɬɟ ɢ ɬɜɨɹɚɩɨɫɬɨɥɫɤɢɠɟɫɬ
ɡɚ
ɞɚ
ɧɹɦɚ
ɜ
ɞɭɲɢɬɟ
ɧɢ
ɌɪɹɛɜɚɲɧɢȾɹɤɨɧɟ´
ɧɚɩɪɟɞɞɚɜɴɪɜɢɦ

IN VINO VERITAS...

18 - 24.09.2016 г.

5

Цар на виното и лозята в На Трифон Зарезан в Шуменци
Тутракан е Стефан Михайлов
масиви на Михайлови край
с. Шуменци бе пресъздаден
ритуалът "Зарязване на
лозята" от ТФ "Детелини",
а след това празникът се
прехвърли в градския парк
"Христо Ботев", където на
сцената се присъединиха
и певиците от ВФ "Северини".
Традиционно организатор
на събитието е Община
Тутракан, със съдействието на НЧ "Н.Й.Вапцаров" и
руйното вино на "Младенова
изба".
а втора поредна година Стефан Михайлов
от "Младенова изба"
бе коронован за Цар на
виното и лозята след като
пое щафетата от покойния
си баща Младен Михайлов.
Сноп лозови пръчки и специален плакет връчен от
кмета на общината д-р
Димитър Стефанов ще останат в спомените, а и за
поколенията на младия Цар.
Най-напред в лозовите

православна молитва,
зарязване и почерпка отпразнуваха Трифон Зарезан в с.Шуменци. "Постарахме се
да спазим традицията дотолкова,

С

З

колкото я познаваме. За първи
път така организирано се прави
празникът в Шуменци и това
много ме радва, още повече, че
хората останаха много доволни

и лично ми благодариха", съобщи
кметицата Калина Михайлова.
Царят на лозето тази година бе
Венцислав Димитров.

Ден на лозаря във Варненци

метството и НЧ "Светлина" Трифон Зарезан.
в с. Варненци са главните
С ритуал по зарязване на лозето,
организатори и тази годи- молитва за здраве и добра продукна на веселия празник посветен на ция от отец Михаил, последвани

К

от конкурс за най-добро домашно
вино "Във виното е истината",
много песни танци бе отбелязан
зарезанският празник.

За виното и празника в Сокол
Дончо ДОНЧЕВ,
Секретар на
НЧ "Освобождение", с. Сокол
а 14 февруари освен ден
за празнуване е и ден
за избор. На тази дата
съвпадат три празника и всеки
у нас сам избира кой от тях да
празнува. Православната църка
отбелязва Успението на Свети
Константин Кирил – Философ,
Славянобългарски. По стар стил
на 14 февруари почитаме и Свети
Трифон Зарезан. В България този
ден е честван, като Ден на лозаря.
Католиците празнуват свети Ва-

почитатели на празника, начело
с кмета на селото Иванка Дончева и отец Васил, се отправиха
към лозовия масив в местността
„Лозята”. Там беше отслужен
водосвет за здраве и берекет.
Също така се извърши ритуала
„Зарязване на лозите”.
После всички присъстващи
- лозари и гости, отпиха от божествения елексир и хапнаха
вкусни мезета приготвени от
соколските стопани. Компанията
се съпровождаше от музиканти,
а след стабилното замезване
и пийване се извиха кръшни
добруджански хора и се запяха

ния към всички присъстващи да
са живи и здрави и през тази година да се грижат още по-добре
за своите лозови насаждения, да
не се уповават само на днешната
молитва, а да разчитат повече
на мотиките и редовното химическо третиране на лозята. С
майсторлък да се отнасят и към
гроздовия елексир - младото
вино, защото старите хората са
казали, че жена и вино никога не
чакат, ако добре не се претакат.
След това на свой ред самодейците представиха кратка
музикална програма, като изпяха
най–популярните народни песни

лентин (бел. ред. - такъв светец
е имало и сред доростолските
мъченици, на които предстои да
бъде посветен специален празник след няколко месеца).
Както всяка година и тази
година кметство с. Сокол, съвместно с местното читалище
"Освобождение", организираха
и проведоха празнуването на
българския народен обичай
„Трифон Зарезан". Преди обяд,
организирано, всички истински

песни във възхвала на виното.
Топлото и хубаво време също
допринесе за приповдигнато и
весело настроението на всички
присъстващи.
След водосвета и зарязването
на лозите, празникът продължи
в клуба на самодееца. Организаторите предварително бяха
поканили всички жители и гости
на селото. Той беше открит от
читалищните служители с кратки
встъпителни слова за празниците
на този ден. Последваха пожела-

посветени на виното и любовта,
имаше хумористични сценки,
томбола, много музика и изява на различни таланти. Беше
организиран конкурс за най-качествено вино, а класираните от
първо до трето место, получиха
награди, а баш майсторът на
вино по стар соколски обичай в
знак на признателност, наточи
котел с вино, за да почерпи
всички присъстващи гости на
празника Веселието продължи
през целия ден.

Н

На гости у Петрана
Генова на Зарезан

инаги усмихната, приказлива и вечно бързаща да върши нещо е
Петрана Генова от Тутракан. Точно на Трифон Зарезан тя бе поканила на гости своите приятелки Ана
Иванова, Гинка Шербанова
и Мария Генкова, които си

В

спомниха младите години и
празника от преди повече
от 50 лета.
Леля Петрана, която на
2 януари подхвана 80-та си
година, бе щастлива сред
гостите си, на които показа нарисувано родословно
дърво, а също и намерени-

ята си за градината като
пукне пролетта.
Разбира се, най-щастлива
тя е от присъствието на
децата си - двете дъщери
и сина, а мечтата й е да
има 14 правнуци.
Бъди жива и здрава!
Калина ГРЪНЧАРОВА
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ОБЩЕСТВО

Трябват ли ни герои?
Екатерина НИКОЛОВА-ЦАНЕВА,
Исторически музей - Тутракан
(по повод 18 февруари или
143-годишнината от обесването
на Левски)
реди няколко седмици,
на централната улица в
Тутракан, станах неволен
свидетел на следната случка. В условията на заледена пътна настилка
две коли се движеха една след
друга, като втората не спазваше задължителната в случая дистанция.
Шофьорът на първата кола сигнализира, че ще извърши маневра,
което се изтълкува от шофьора на
втората кола като заплаха срещу
него и изскочи с цялата си ярост
навън, за да раздава „правосъдие”.
Слава Богу, до сериозен инцидент
не се стигна. За съжаление, такива
случки стават често в ежедневието
ни. Едва ли настъпателният и гневен
български гражданин е чувал изоб-

П

що за възпитание, за търпение, за
ценности, а ако някой се обърка и
го запита за Левски, най-много да
отговори, че това е футболен отбор.
Образът, който копира, е това, което
вижда около себе си. От най-високите етажи до най-ниските.
Както той, така и много наши съвременници, включително и децата,
избират за свои кумири герои от
телевизионния и киноекран – певци, актьори, спортисти, политици,
бизнесмени или просто хора, които
са известни с това, че са известни
и т.н. Най-често това са временни
герои, които са ярки, ефектни и
скандални сега, но с течението на
времето повечето от тях историята
ще покрие с прах. За едни по-бързо,
за други по-бавно. Неудивително е,
че днес обществото не знае своите
истински герои, тези, чиито подвизи
остават незабелязани, а медийната
пропаганда насажда представата за
герои, образите на които са далече

Министерство на земеделието
и храните
Северноцентрално държавно
предприятие - ДП Габрово

ОБЯВЛЕНИЕ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɧɚɁɚɩɨɜɟɞʋɝɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚÄɋɟɜɟɪɧɨɰɟɧɬɪɚɥɧɨɞɴɪɠɚɜɧɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ´ɝɪ
Ƚɚɛɪɨɜɨɫɟɨɛɹɜɹɜɚɬɴɪɝɫɬɚɣɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɡɚɨɬɞɚɜɚɧɟ
ɩɨɧɚɟɦɡɚɫɪɨɤɨɬ ɩɟɬ ɝɨɞɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɢɢɦɨɬɢ±
ɱɚɫɬɧɚɞɴɪɠɚɜɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
 Äɉɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ ʋ  ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ
ɫɌɴɪɧɨɜɰɢ ± ɝɨɪɫɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɫ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɬɪɚɣɧɨ
ɩɨɥɡɜɚɧɟɞɪɧɟɞɴɪɜɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɧɚɩɥɨɳ±ɩɨɥɹɧɚɫ
ɩɥɨɳɞɤɚɫɴɝɥɚɫɧɨɫɤɢɰɚʋ
ɝɢɡɞɚɞɟɧɚɨɬɈɋɁɟɦɟɞɟɥɢɟ±ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɫɧɚɱɚɥɧɚ
ɝɨɞɢɲɧɚɧɚɟɦɧɚɰɟɧɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚ ɒɟɫɬɫɬɨɬɢɧ
ɬɪɢɞɟɫɟɬɢɟɞɢɧɥɟɜɚɢɲɟɫɬɞɟɫɟɬɫɬɨɬɢɧɤɢ ɥɟɜɚɛɟɡ
ȾȾɋ
 Äɉɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ ʋ  ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ
ɫɌɴɪɧɨɜɰɢ ± ɝɨɪɫɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɫ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɬɪɚɣɧɨ
ɩɨɥɡɜɚɧɟɞɪɧɟɞɴɪɜɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɧɚɩɥɨɳ±ɩɨɥɹɧɚɫ
ɩɥɨɳɞɤɚɫɴɝɥɚɫɧɨɫɤɢɰɚʋ
ɝɢɡɞɚɞɟɧɚɨɬɈɋɁɟɦɟɞɟɥɢɟ±ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɫɧɚɱɚɥɧɚ
ɝɨɞɢɲɧɚɧɚɟɦɧɚɰɟɧɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚ Ⱦɜɟɫɬɚɞɟɜɟɬɞɟɫɟɬɢɨɫɟɦɥɟɜɚɢɲɟɫɬɞɟɫɟɬɫɬɨɬɢɧɤɢ ɥɟɜɚɛɟɡȾȾɋ
 Äɉɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ ʋ  ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ
ɫȻɪɟɧɢɰɚ±ɝɨɪɫɤɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɫɧɚɱɢɧɧɚɬɪɚɣɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟ ɞɪ ɧɟɞɴɪɜɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɧɚ ɩɥɨɳ ± ɩɨɥɹɧɚ ɫ
ɩɥɨɳɞɤɚɫɴɝɥɚɫɧɨɫɤɢɰɚʋ
ɝɢɡɞɚɞɟɧɚɨɬɈɋɁɟɦɟɞɟɥɢɟ±ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɫɧɚɱɚɥɧɚ
ɝɨɞɢɲɧɚɧɚɟɦɧɚɰɟɧɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚ ɋɬɨɱɟɬɢɪɢɞɟɫɟɬɢɞɟɜɟɬɥɟɜɚɢɨɫɟɦɞɟɫɟɬɫɬɨɬɢɧɤɢ ɥɟɜɚɛɟɡȾȾɋ
ÄɉɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬʋɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫȻɟɥɢɰɚ
± ɝɨɪɫɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɫ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɬɪɚɣɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɞɪ
ɧɟɞɴɪɜɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɧɚɩɥɨɳ±ɩɨɥɹɧɚɫɩɥɨɳ
ɞɤɚɫɴɝɥɚɫɧɨɫɤɢɰɚʋɝɢɡɞɚɞɟɧɚɨɬ
ɈɋɁɟɦɟɞɟɥɢɟ±ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɫɧɚɱɚɥɧɚɝɨɞɢɲɧɚɧɚɟɦɧɚ
ɰɟɧɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚ ɉɟɬɫɬɨɬɢɧɨɫɟɦɞɟɫɟɬɢɟɞɢɧ
ɥɟɜɚ ɥɟɜɚɛɟɡȾȾɋ
ÄɉɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬʋɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫȻɟɥɢɰɚ
± ɝɨɪɫɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɫ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɬɪɚɣɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɞɪ
ɧɟɞɴɪɜɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɧɚɩɥɨɳ±ɩɨɥɹɧɚɫɩɥɨɳ
ɞɤɚɫɴɝɥɚɫɧɨɫɤɢɰɚʋɝɢɡɞɚɞɟɧɚɨɬ
ɈɋɁɟɦɟɞɟɥɢɟ±ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɫɧɚɱɚɥɧɚɝɨɞɢɲɧɚɧɚɟɦɧɚ
ɰɟɧɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚ ɋɬɨɲɟɫɬɞɟɫɟɬɢɲɟɫɬɥɟɜɚɢ
ɞɜɚɞɟɫɟɬɫɬɨɬɢɧɤɢ ɥɟɜɚɛɟɡȾȾɋ
ÄɉɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬʋɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫȻɟɥɢɰɚ
± ɝɨɪɫɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɫ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɬɪɚɣɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɞɪ
ɧɟɞɴɪɜɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɧɚɩɥɨɳ±ɩɨɥɹɧɚɫɩɥɨɳ
ɞɤɚɫɴɝɥɚɫɧɨɫɤɢɰɚʋɝɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɨɬ Ɉɋ Ɂɟɦɟɞɟɥɢɟ ± ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ ɫ ɧɚɱɚɥɧɚ ɝɨɞɢɲɧɚ
ɧɚɟɦɧɚ ɰɟɧɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ  Ⱦɜɟɫɬɚ ɢ ɬɪɢ ɥɟɜɚ 
ɥɟɜɚɛɟɡȾȾɋ
Ɂɚɤɭɩɭɜɚɧɟɧɚɬɪɴɠɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɢɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɜɞɟɥɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ Ɍɉ ÄȾȽɋ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´ ɧɚ ɚɞɪɟɫ ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɭɥ´ȾɢɦɢɬɴɪȻɥɚɝɨɟɜ´ɨɬɱɚɫɚɞɨɱɚɫɚɧɚ
ɞɟɧɹɩɪɟɞɯɨɠɞɚɳɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɬɴɪɝɚ
Ɉɝɥɟɞɧɚɨɛɟɤɬɚɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɜɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟ
ɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɚɌɉÄȾȽɋɌɭɬɪɚɤɚɧ´ɜɫɟɤɢɪɚɛɨɬɟɧ
ɞɟɧɨɬɱɚɫɚɞɨɱɚɫɚɧɚɞɟɧɹɩɪɟɞɯɨɠɞɚɳ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɬɴɪɝɚɫɥɟɞɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɡɚɡɚɤɭɩɟɧɚɬɪɴɠɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɁɚɩɨɜɟɞɬɚɡɚɨɬɤɪɢɜɚɧɟɧɚɬɴɪɝɚɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɧɚɢɧɬɟɪɧɚɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚ
ɌɉÄȾȽɋɌɭɬɪɚɤɚɧ´ɢɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚÄɋɐȾɉ´
ȾɉȽɚɛɪɨɜɨ±KWWSVFGSEJ
Ɍɴɪɝɴɬɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝɨɬɱɚɫɚ
ɜɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɌɉÄȾȽɋɌɭɬɪɚɤɚɧ´
ɉɨɜɬɨɪɟɧɬɴɪɝɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝɜ
ɱɚɫɚɜɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɌɉȾȽɋ´Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɧɚɬɟɥ

от това, към което би трябвало да
се стремим. Едва ли не национални
герои стават такива „звезди”, които
денонощно не слизат от екраните
на телевизионни канали, лицата им
са във всички вестници, списания,
сайтове. Разказват ни какво ядат,
какво пият, как се обличат и т.н. И
народът свиква да чете и слуша това
и го възприема като нещо нормално
и не вижда и не чува нищо друго.
Което е тъжно… Сякаш традицията
да почитаме героите ни е забравена
и разрушена. Герои или зрелища
ни трябват?
Но все пак имаме и герои, които
са истински. И не са измислени
или фалшиви образи, подготвени
от агресивни PR-екипи. Такива,
които определят състоянието на
духовното здраве на народа, възпитават в нас морал, нравственост,
карат ни да развиваме в себе си
качествата на граждани. Такива,
които са били вдъхновители и
носители на смисъла и целта и са
създавали бъдещето. Имаме такива
герои, които са Човеци с главно Ч,
такива, които са изгубили живота
си, за да спечели цял един народ,
такива, за които смисълът беше в
прилагането на „дела, а не думи”.
Един от тези истински герои е
Левски. Васил Иванов Кунчев от
обикновено българско семейство
от Карлово, когото народът нарече
Левски. Левски като „лъв”, като
българския национален символ
от епохата на Възраждането, като
символ на лъвско безстрашие. И
символ на българската държавност.
Роден е през 1837 г. и от малък
започва да се труди, за да издържа
семейството си. През 1858 г. приема
монашески сан в Сопотския манастир и получава духовното име Игнатий, а по-късно става дякон. През
1862 г. участва в Първата българска
легия в Белград, организирана от
Г. С. Раковски, която има за цел да
бъдат обучени български младежи
за бъдещи стълкновения с османците. След разпускането на Легията
отново се връща в Българско. На

Великден 1864 г. окончателно
скъсва монашеския обет, и по
собствените му думи се посвещава
на „отечеството…да му служа до
смърт”. Косите, които отрязва тогава, в момента са ценни реликви
на музеи в Карлово и София. След
кратко учителстване в с. Войнягово,
Карловско и в Северна Добруджа,
през 1867 г. се озовава в Букурещ,
където се свързва с Панайот Хитов.
През април същата година преминава Дунава близо до Тутракан като
знаменосец в четата на войводата
и изминава 99-дневния й боен път.
Записва се във Втората българска
легия, а след разпускането й заминава за Букурещ. В следващите
години предприема последователна
и упорита работа и създава мрежа
от тайни революционни комитети.
Заловен от турски стражари, той
се държи достойно и хладнокръвно
на съдебния процес и е осъден на
смърт чрез обесване. Присъдата е
изпълнена на 6 февруари 1873 г.
по стар стил.
С тези няколко биографични
реда само маркирахме житейския
път на Апостола на българската
свобода. Поне 10 % от тази информация би трябвало да се знае от
всеки уважаващ себе си българин.
Да припомним, че Левски бе обявен,
според класацията на БНТ от 2007
г., за най-великия Българин. Той ни
остави оскъдно писмено наследство
– написани от него документи и писма, думи, които се трансформират
в лозунги на различни популистки
политически партии, обществени
движения, професионални организации, образователни институции,
творци, отделни лица, за които
Левски е национален герой.
Той е обичан от разностранни по
интереси хора, тъй като има възхитително излъчване, характерът му
е съчетание от твърдост и непоколебимост, вяра и липса на илюзии,
честност, смелост, разсъдителност,
зрялост и т.н. Той е властен, но не
властолюбив и никога не поставя
себе си над закона на организаци-

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
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7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
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ята. Изпреварил времето си, той
говори за общото добруване на
хората и за непреходните ценности – безкористната и всеотдайна
работа и борба за народ и родина,
за свободен и справедлив живот на
всички хора, независимо от тяхната
национална или религиозна принадлежност, за един справедлив свят, в
който всички ще имат равни права
и задължения и равни шансове и
възможности за изява.
Едва ли ще видим в обичаен
ден, който не е свързан нито с годишнина, нито с поклонение, цвете
на негов паметник в България.
Концентрираме се върху смъртта
му и само около 18/19 февруари
виждаме отрупани с венци местата,
които ни напомнят за него. Като че
ли сме „вързани” за страданието,
описано от Ботев – „и студ, и мраз,
и плач без надежда / навяват на
теб скръб на сърцето.” Рядко си
спомняме за него в деня на рождението му – 18 юли. Дали защото
тогава учениците са във ваканция,
някак си мимоходом се докосваме
до смисъла на тази дата. Подминаваме и като че ли не забелязваме
посланията, които са искали да ни
оставят скулпторите, архитектите,
озеленителите в парковите пространства, откъдето той ни гледа със
спокойния си тих поглед. Сигурно
защото изпитваме срам. Срам от
това, че България в момента не е
онази „чиста и свята република”,
срам от това, че го предадохме и
че сме разединени.
Дали не завиждаме на неговия
живот и неговата смърт? Той съумява да живее достойно до последния си дъх. А често в ежедневието
си ние като че ли сме ограбени,
тъй като живеем така, че говорим
не това, което мислим, правим не
това, което говорим. Забравихме,
че трябва да вървим напред към
благоденствие на целия народ и
не сме наследили неговото голямо
чувство за отговорност.
В последните години станахме

свидетели на редица проекти за
развенчаване облика на Левски
– тиражират се „научни” трудове,
художествени произведения, филми, учебници, които търсят начини
за принизяването му. Медиите
също подпомагат процеса на оглупяването на българския народ като
търсят временни сензации, носещи
им приходи, без да се замислят
за отражението им в бъдещето и
стават проводници на т.нар. чалга
в историята. „Факти”, базирани на
слухове и лична неприязън, поръчани от финансиращи фондации,
се разпространяват лавинообразно
и забравяме за хората, които са
посветили целия си живот в изследване личността на Левски и с лекота
захвърляме техния труд.
Другите нации ценят успешните
си личности. При нас всичко е
наобратно и тези нови интерпретатори се ровят в недостатъците и ги
пресилват от завист. Вече отдавна
няма живи свидетели на епохата, в
която живее Левски, но като никога
се нуждаем от национални герои.
И когато караш кола (а и не само
това), дръвчейки се, това е, защото
дедите ти са карали каруци и нямаш
натрупване, както казва проф.
Андрей Пантев. Робът е обречен
да мрази, а Левски говори като
свободен човек. Колко далече от
свободата сме тогава?!
Навремето Алберт Айнщайн е
казал: „Единственото, което може
да ни подтикне към благородни
мисли и постъпки – това е примерът на великите и нравствено
чисти личности.” Това означава, че
обществото е задължено именно на
героите за формирането на своите
идеали, които определят векторите
на общественото развитие в редица
области. Като се замислим, щом
като сме имали такъв истински
герой, значи не всичко още е
изгубено.
Иначе когато си тръгнат героите,
на арената ще дойдат клоуните.
(Хенрих Хайне).

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 8 февруари 2016 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
ресурси” – в две направления:
- За стажуване
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в
малък и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство - средно обр., сътрудник в малък
и среден бизнес
2 продавачи, закуски и напитки – средно обр.
- За обучение по време на работа
1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна
грамотност

1 машинен оператор, металообработващи машини – средно
обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
– средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
3 оператори, производствена линия – средно образование
1 букмейкър – средно образование, компютърни умения
3 лекари - висше образование, медицина
1 машинен оператор – средно образование, английски/италиански език (не се изисква документ)
1 библиотекар - висше образование по специалността или
средно/висше педагогическо образование с ПК библиотекар
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За
учителските места се изисква педагогическа правоспособност.
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ХОБИ
СМЯХ

- Къде работиш сега?
- На летището съм, мия
тоалетните...
- Защо не напуснеш и не
си намериш нещо по-добро?!
- Какво по-добро!? Аз от
малък мечтая да работя
към авиацията...

- Хубава е... като мене...
- Я дай една бира по-добре...

Работа предлага:
М и БМ ЕКСПРЕС, офис Силистра
търси куриер на граждански договор за гр.Тутракан.
За повече информация тел: 08682194

Призори на 15-ти февруари. Млад спортист прави
лицеви опори на входа на
Морската градина. Край
Немска фирма набира работници за Германия. Сортиранего се олюлява един Заре- не и пакетиране на плодове и зеленчуци. Мъже - до 30 г.
В България лечението на зан и нарежда: - Чшшшш, и жени - до 45 г. Осигурена квартира и трудов договор
всички болести се изчерпва браточка, ако правиш секс, по немското законодателство.
с три рецепти:
да знаеш, че ти е избягала...
Транспортът до Германия се поема от работодателя.
1. "Намажи го с ракия!"
За допълнителна информация звънете всеки ден
2. "Удари няколко ракии!"
Директорката на зоослед 12:00 часа на GSM:0896 432 369
3. "Трябва да спреш ра- парка е в отпуск, когато
кията!"
получила SMS от заместника си: "Маймуната умря!
- Скъпа, взех ти нещо за Да поръчам ли друга или да
празника.
чакам ти да се върнеш?"
- Ох, какво ми взе, мило?
- Трийсе лева от портмо- Ех, да можеше да се
до Общинския пазар предлага:
нето, немаше повече...
върне моментът на първаСемена, цветя, луковици, торф, препарати,
та ни среща...
торове, техническа сяра за пчелари
- Скъпо ли ви струваше,
- Аз нямаше да дойда,
За справки: 0866 60 079
да плащате уроците по нямашеееее...
пиано на дъщеря си?
- Напротив. Те ми по- Жена ми е готова за помогнаха да купя съседната литик - снощи ми наговори
къща на половин цена.
един куп глупости, остави
ме без пари, скъса ми нерДокторът към пациента: вите и накрая изкара мен
- Пушите ли?
виновен за всичко…
- Не съвсем.
- Как така?
- Дай ми телефонния си
- Ами, пасивен пушач съм. номер...
Другите пушат, аз дишам.
- Не мога, имам си гадже.
Ако сте поискали информация от някоя
- Аха, по нататък. Със
- То и аз имам телевизор
институция по Закона за достъп до обществена
секс занимавате ли се?
ама ходя на кино...
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
- Не съвсем..
можете да получите
- Госпожице, на колко
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
В кръчмата клиент пита години сте?
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
барманката:
- Деветнадесет години и
www.aip-bg.org
- Муцка, ракията хубава две хиляди и осемдесет и
ли е?
осем месеца...

Работа в Германия

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

АГРОАПТЕКА

Програма
Достъп до Информация

Сканди

СУДОКУ

18-24.02.2016 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Журналистите от Силистренско
в царството на купона

Данчо ГЕОРГИЕВ
авръх големия български
народен празник Трифон
Зарезан в различните населени места на Крайдунавска
Добруджа бяха избрани десетки
„царе“ – на виното, на лозето и
пр. Два дни по-рано в ресторант
„Силистра“ местната журналистическа гилдия за пореден път се
събра, за да потопи в царството на
настроението.
На практика представители на
три поколения журналисти – някои от които и пиари, доказаха,
че успяват поне веднъж годишно
да се порадват на момента, да
почувстват наздравицата и да
усетят магията на музиката, и този
път пресъздадена като за сцена

Н

своите приятели. Впрочем, които
неведнъж отразяват неговата
дейност, вкл. и като гастрольор в
САЩ, откъдето се върна наскоро.
За пръв път партньор на журналистическото парти бе екипът на
Художествена галерия Силистра,
начело със своя директор скулпторът Йордан Колев, също винар
отличник и страхотен купонджия.
Артистични и карнавални аксесоари бяха включени в „играта“,
за да има разнообразие в моментите, запечатани от фотоапарати
с различни мощности, за да има
спомени за поколенията. Защото
времената летят, гилдията се свива
като численост, но както винаги –
тя си има и своите доайени – тази
година в лицето на радиоводещата
Румяна Гидолова и на кореспондента на БТА Пеньо Николов.
На финала двамата дори направиха импровизиран дует, за да
стане ясно, че бетеанецът с близо
30-годишна кариера в държавната
агенция не е забравил да задвижва
виртуозно клавишите на акордеона. В тона на настроението бе и
Калина Грънчарова от Тутракан,
неуморен участник във всички подобни прояви от София до Шумен
(през Силистра). И пръв отразител
на настроението на партито във
Фейсбук.
Разбира се, не мина и без задължителната в такива случаи
карнавализация, в основата на
която бе инициаторът на празника,
посветен на Трифон Зарезан и св.
Валентин – Марин Минев – лидер
на… Бирената партия, на която
само в подобни случаи изневерява,
отказвайки се поне в началото от…
светлото пиво, за да не загърби
от акордеониста Стоян Дечев. лице в най-малко 4 формации в народната традиция.
Почетният гражданин на Силист- областта, отдели време, за да бъде
Какво му трябва на един журнара, който е основно действащо няколко часа на разположение на

18-24.02.2016 г.

Да помогнем за довършването на
параклис "Св.Вмчк Димитър Солунски"!

Новият Православен параклис в Тутракан се изгражда
само и единствено с дарения от физически лица и фирми.
До приключването на обекта предстоят довършителни
вътрешни дейности, обзавеждане и изографисване.
Средствата се набират по банкова сметка:
IBAN - BG16CECB979050E1682100
BIC - CECBBGSF
ЦКБ АД - клон Русе
За Параклис "Св.Вмчк Димитър Солунски"

лист в рамките на това тържество
– добра компания, квалитетно
питие, оригинални наздравици и,
разбира се, свежи мисли в главата
на…другия ден, когато животът
продължава. Защото, както се пее

в една вечна песен на вечната Шер
– „Работата никога не свършва“ .
Е, не така е с хонорарите, но това
е друга, делова и спорна тема,
достойна за дискусия извън празничната канава.

Тутраканец сред най-добрите винари
ротарианци в Североизтока

ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɴɬɧɚɊɨɬɚɪɢɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪɘɪɢɣȼɚɫɢɥɟɜɩɪɢɟ
ɦɚɧɚɝɪɚɞɚɬɚɧɚɂɜɚɧɄɨɫɬɚɧɰɚɥɢɟɜ

Йордан ГЕОРГИЕВ,
Ротари Клуб Силистра
ɨɬɚɪɢɚɧɟɰɴɬ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɂɜɚɧ Ʉɨɫɬɚɧɰɚɥɢɟɜ ɩɨɬɜɴɪɞɢ ɜ ɨɳɟ ɟɞɧɨ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ ɱɟ ɟ ɫɪɟɞ ɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟ
ɜɢɧɚɪɢɜɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɤɚɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚɬɚɜɫɟɥɨɆɟɱɤɚɊɭɫɟɧɫɤɨ

Р

ɪɨɬɚɪɢɚɧɫɤɚ ɜɢɧɚɪɢɹ ± ɞɟɥɨ
ɧɚ ɞɜɚɬɚ ɪɨɬɚɪɢɚɧɫɤɚ ɤɥɭɛɚ ɜ
Ɋɭɫɟɬɨɣɫɩɟɱɟɥɢɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨɜ
ɤɥɚɫɢɱɟɫɤɚɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ± Äɑɟɪɜɟɧɨɜɢɧɨ³Ɍɨɛɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɡɚ
ɭɱɚɫɬɢɟɨɬɢɦɟɬɨɧɚɊɨɬɚɪɢɤɥɭɛ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɧɚɜɢɧɚɪɢɹɬɚɨɬɫɜɨɹɩɪɟɡɢɞɟɧɬɞɪɘɪɢɣ
ȼɚɫɢɥɟɜɤɨɣɬɨɜɡɟɧɚɝɪɚɞɚɬɚɨɬ

ɢɦɟɬɨɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
Ʉɥɚɫɚɰɢɹɬɚɛɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ
ɧɚɛɚɡɚɞɟɝɭɫɬɚɰɢɹɬɚɧɚɧɚɞ
 ɛɴɥɝɚɪɢ  ɪɭɦɴɧɰɢ ± ɪɨɬɚɪɢɚɧɰɢ ɢ ɬɟɯɧɢ ɝɨɫɬɢ ɜɤɥ
ɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɢɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚ±
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ ɦɟɫɬɧɢɬɟ
ɤɥɭɛɨɜɟɤɴɦɫɜɟɬɨɜɧɚɬɚɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ȼɚɥɟɧɬɢɧəɤɢɦɨɜ±ɪɨɬɚɪɢɚɧɟɰɨɬɊɭɫɟɫɩɟɱɟɥɢɩɴɪɜɨɬɨ
ɦɹɫɬɨɉɨɢɪɨɧɢɹɧɚɫɴɞɛɚɬɚ
əɤɢɦɨɜɢɄɨɫɬɚɧɰɚɥɢɟɜɛɹɯɚ
ɫɪɟɞ ɩɪɢɡɶɨɪɢɬɟ ɢ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚɬɚɧɚɫɤɨɪɨÄȼɢɧɚɪɢɹ³ɧɚ
Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛ ± ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɧɨ
ɬɚɦ ɫɟ ɤɥɚɫɢɪɚɯɚ ɜ ɨɛɪɚɬɟɧ
ɪɟɞ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɬɭɬɪɚɤɚɧɟɰɴɬ
ɛɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɡɚʋ
ȼ ɥɨɡɨɜɢɹ ɦɚɫɢɜ ɧɚ ɲɚɬɨ
Äɋɟɞɟɦ ɩɨɤ ɨɥɟɧɢɹ³ ɤɪɚɣ
ɋɬɴɥɩɢɳɟɜɛɥɢɡɨɫɬɞɨɪɟɤɚ
Ⱦɭɧɚɜɛɟɩɪɚɡɧɢɤɴɬɧɚɜɢɧɚɪɢɬɟɪɨɬɚɪɢɚɧɰɢɧɚɤɨɣɬɨɰɚɪ
ɥɨɡɚɪɛɟɪɭɫɟɧɟɰɴɬɋɜɟɬɨɡɚɪ
ɉɟɧɱɟɜɋɦɨɥɢɬɜɚɨɬɦɟɫɬɟɧ
ɨɬɟɰ ɛɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɪɢɬɭɚɥɧɨɬɨ ɡɚɪɹɡɜɚɧɟ ɜ ɢɦɟɬɨ ɧɚ
ɛɨɝɚɬɚ ɪɟɤɨɥɬɚ  Ɏɨɥɤɥɨɪɧɚ

ɂɜɚɧɄɈɋɌȺɇɐȺɅɂȿȼ

ɬɚɧɰɨɜɚ ɮɨɪɦɚɰɢɹ ÄɁɨɪɚ³ ɢ
ɭɧɢɤɚɥɧɚɬɚ ɞɭɯɨɜɚ ɦɭɡɢɤɚ
ɨɬ Ɂɥɚɬɚɪɢɰɚ ȼɟɥɢɤɨɬɴɪɧɨɜɫɤɨɱɢɣɬɨɪɟɩɟɪɬɨɚɪɟɨɬ
ɜɫɢɱɤɢ ɜɴɡɦɨɠɧɢ ɦɭɡɢɤɚɥɧɢ
ɠɚɧɪɨɜɟ
ȼɢɦɟɬɨɧɚɞɨɛɪɨɬɨɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɢɫɰɟɥɭɫɩɟɯɚɧɚɧɹɤɨɥɤɨɬɴɪɝɚ±ɨɬɛɴɤɥɢɰɢɫɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɜɢɧɨɞɨɩɟɱɟɧɨɩɪɚɫɟɢ
ɤɨɲɧɢɰɚɫɴɫɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɢɬɟ
ɨɬ ɦɟɫɬɧɚ ɮɢɪɦɚ ÄȻɨɡɦɨɜ³
ɡɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɫɴɛɪɚɧɢ  
ɥɟɜɚ ɡɚ ɞɚɪɨɜɢɬɢɬɟ ɞɟɰɚ ɧɚ
ɧɚɣɝɨɥɟɦɢɹ ɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɝɪɚɞ

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

Честит рожденден
и да почерпят:

младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 февруари - Нора ДРАГАНЧЕВА, Община Тутракан
24 февруари - Валентин НАКОВ, Горски стражар,
20 февруари - Венета КИРИЛОВА, Кметство с. Цар
ДГС-Тутракан
Самуил, община Тутракан
21 февруари - Драгомир МАНОЛОВ, ТФ "Дунавска

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

