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"Äúëáîêèÿò ïúò" êàòî
ìàãèñòðàëà "Ëþëèí"
Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
Осми месец, срещу "Хлебозавода", по "Дълбокия път" се
извършват пътностроителни
дейнос ти. На пръв поглед
всичко е обнадеждаващо, даже за похвала. Докато редакционните телефони не зазвъняха с читателски настоявания за повече информация за
разкопания два дни след асфалтирането му път. И с още
един въпрос - защо пътят води наникъде?
На "мястото на събитието"
има табела, в която е написано, че строителната площадка е открита на 20 ноември
2008 г., планираната продължителност на работа - 3 месеца!?, фирмата - изпълнител
е "Пътинженеринг" ООД, гр.
Русе, а самият проект е "Укрепване на напорен резервоар 400 куб.м - ниска зона", Iви етап - "Подпорна стена в
първи участък с дължина 60
м от с ъщес твуващата подпорна стена, улица и канализация в същия участък". Репортерс ката проверка установи, че новоположения асфалт е разкопан, за да се направи калоуловител, а стотината метра тесен асфалтов
път свършва в разкопаната
жълта пръст.
Подробности потърсихме
от ресорния зам.-кмет Иван
Недев, в разговора с когото
се включи и нач.-отдел "Устройство на територията" инж.
Аурел Бояджиев. Стана ясно,
че стойността на проекта е
368 хил.лв. и още:
- Г-н Недев, ще се изразя
образно - пътно-строителните дейности по "Дълбокия път" са тутраканската
магистрала "Люлин" - път за
никъде. Защо?
- Този проблем с "Дълбокия
път" стои много отдавна. Правили сме опити да го решим,
но понеже опира все до сред-

Äåãóñòàöèÿ
ства, преди една година внесохме предложение в Министерство за защита от бедствия и аварии. За съжаление
със сумата, която ни беше утвърдена можем да направим
само една отсечка. След като
започна реализацията на тази първа част, започнахме
подготовката на документи за
следващия етап. Те са внесени преди около 6 месеца в Комисията по бедствия и аварии, но досега все още няма
решение.
- А в началото, при самото проектиране не се ли
опасявахте, че може да се
стигне до този момент?
- Тогава така се разсъждаваше, че ако кандидатстваме
с по-голяма сума няма да ни

я утвърдят и затова решихме да е на етапи. Това е найтежкия етап - понеже има подпорна стена, има укрепителни мероприятия изискващи
много разходи. Решихме да започнем от единия край.
- Защо проектът е започнат от долната част на пътя,
а не от горната? Гражданите, които м инават к рай
обекта са на мнение, че това е недомислие. При проливен дъжд, цялата кал и
камъни отново ще стигат
до сградата на общинската
администрация.
- Малко ми е трудно да ви
отговоря, защото това е правено преди да дойда като зам.кмет. Но аз си го обяснявам,
че тук е по-сложната част на

обекта, понеже има свлачище, трябваше да се прави укрепителна стена. Убеден
съм, че няма да остане така,
ще направим всичко възможно да го довършим.
- Знаете ли, че два дни
след к ато бе асфалтиран
пътят беше отново разкопан?
- Пропуснали са да направят калоуловител. Това е пропуск на изпълнителя. Затова
се наложи отново да копаят,
защото по проект се изисква.
- Не получих отговор защо се започва от долната
част, а не от горната част на
"Дълбокия път"?
- Може би трябва да поканим инж. Аурел Бояджиев,
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Èìà ëè ñèëíè õîäîâå ñëåä íèñêèòå ðåçóëòàòè?
Êðàñèìèð ÊÎÅÂ
Този анализ е едно лично
мнение. Моето лично мнение.
То несъмнено носи емоциите
на човек пряко свързан с Езиковата гимназия в Силистра
като един от нейните строители. Но от друга страна, нека не звучи нескромно, хората трябва да четат този текст
като текст на човек с добра
компетентност, на опитен експерт по въпросите на управлението на образованието.
Работил съм на всички възможни длъжности: инспектор
по български език и литература, координатор на възпитателните дейности в училище, заместник директор по
учебните и по с топанските
въпроси, директор на Езиковата гимназия, началник на
Регионалния инспекторат, началник на отдел в МОН. Смисълът на този текст е да възбуди

неотложния вече разговор
за съдбата на средните училища в Силистра и областта
и да потърси мнения както
от експертно равнище, така и
на гражданско равнище. Да се
чуе гласът на хората, които
трябва да упражняват оня
граждански контрол, без който демокрацията не може. Ако
този дебат се състои, той може да бъде повод местните
образователни власти да
вземат свои управленски решения. Ако този дебат не се
състои сега чрез тази статия,
властите трябва да го проведат неотложно бързо, защото
той е забавян и избягван почти цяло десетилетие.
Преди да се формулират
някои изводи е необходимо да
се позиционира предстоящият анализ. Това означава да
се подчертаят няколко неща.
Първо, че резултатите от
зрелостния изпит по българс-

ки език и литература са с изк л ю ч и т ел н а
важност за измерване
качеството
на
образ ован ие
за конкретното
уч илище и за
страната. На
този изпит се
явяват всички, които са
п ос ещав али
редовно /! ?! /
учебните занятия и са завършили успешно
12 клас. В едни
от училищата
на
областта
това са над 130
ученици, в други броят им е
около и под 20.
Но дори и при
малко на брой

зрелостници, щом те са цял
випуск, резултатите им са
представителни за училището. Те имат висока тежест при
отговора на въпроса ефективно и рентабилно ли е това
училище, важно ли е то за общинската и областната образователна система и как трябва да бъде обгрижвано от местните образователни власти.
Ще добавя също, второ, че
това е учебният предмет, който има особено място в българското училище. Зрелостният изпит по него не е тест с
някакви въпроси от областта
на правописа или на художествената стилистика. Напротив. Към този предмет и към
резултатите от него са ангажирани и носят отговорност
всички, които в съответното
училище имат учебна работа
с учениците. И директорът, и
помощниците му, и учителите по математика, и по био-

логия, и по всички други учебни предмети, и класният ръководител, и библиотекарят всички. Защото става дума за
основната грамотност, която
дава училището. Става дума
за езиковата грамотност. А
езиковата грамотнос т, така
както с ветът разбира това
понятие, включва уменията
да се чете, т.е. да се разбира
смисълът и пос ланията на
различни /научни, художествени, публицистични и пр./
текстове, да се открояват аргументите в защита на различни тези. Онова, което консолидира усилията на всички
в училището, на цялата училищна общност, е това, че
езиковата грамотност е грижа на всеки, защото тя се измерва още с умението на ученика да мисли, сам да издига
становища, да намира аргу-
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НОВИНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Днес в Русе се провежда информационен ден, свързан с възможностите за финансиране, предлагани
от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013. Както е известно тази
програма подпомага развитието на региони от трансграничните области на Румъния и България с цел
преодоляване на сходни проблеми и намиране на
общи решения. Предложенията по нея ще се приемат непрекъснато до 30.04.2010 г. Следващият междинен срок за приемане на проектни предложения
е 31.07.2009 г.
Събитието се организира от Регионалния център
за трансгранично сътрудничество Румъния - България - Кълъраш в партньорство с Русенска търговско индустриална камара.
В ГЛАВИНИЦА ФИНАНСИРАТ
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА
На общинските пътища Паисиево - Главиница и
Звенемир - Зарица ще бъде извършен текущ ремонт
през тази година. За целта са предвидени 78 660 лв.,
с които ще бъдат рехабилитирани 2 700 м от общинската пътна мрежа.

Äúæäîâåòå íàìàëÿâàò
êà÷åñòâîòî íà æèòîòî
Àíåëèÿ ÏÅÒÐÎÂÀ
Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
Докато само преди месец стопаните от Тутраканско не криеха тревогите си
от провал на тазгодишната
реколта, заради тоталната
суша, днес се молят да спре
да вали. Заради дъждовното време, близо половината от житото все още стои
неприбрано на полето. Голяма част от него обаче вече е похабено и ще отиде
за фураж.
Земеделските производители смятат, че добиви-

Според зърнопроизводителя Мариан Ганев(на сн.
долу) "за нормалната пшеница търговците към настоящия момент предлагат
между 180 и 190 лв. При положение, че един среден
добив, какъвто се очертава
в района, е между 250-280
кг, на места има и до 150 кг
от дка, това означава фалит
за доста колеги. Трябва да
се помогне по някакъв начин, ще трябва да има допълнителни субсидии или
някакви заеми да се отпуснат от нашите банки."
Настоящата ситуация с

СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ - ЗА САМОДЕЙНОСТ
Сградите на две закрити детски градини в Главинишка община, с решение на Общинския съвет, са
предоставени за развитие на художествена самодейност и библиотечно дело. За целта кметовете на селата Вълкан и Зарица ще сключат договор с председателите на настоятелствата, съответно на читалищата "Светлина" "Мехмед М. Джон", за безвъзмездното ползване.
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ НА ТУТРАКАН
КАТО ЧАСТ ОТ ФИЛМ
Екип на БНТ снима в Тутракан част от филма "7-те
чудеса на Крайдунавска Добруджа", информира ПРът на Историческия музей Даниела Иванова. В него
се филмират атрактивни исторически, културни, етнографски и природни забележителности на област
Силистра, сред които са Етнографски музей "Дунавски риболов и лодкостроене", Архитектурен резерват
"Рибарска махала", Мемориален комплекс "Военна
гробница - 1916 г." и ЗМ "Калимок-Бръшлен". Останалите 6 общини от област Силистра също ще представят във филма своето културно-историческо и природно наследство.
Целта на продукта е да се представи туристическия потенциал на областта. Филмът ще се излъчи по
Регионална програма Север (РТВЦ-Русе), БНТ-САТ и
Канал 1 през м. септември.
КРИМИНАЛЕ
Небрежна работа с открит огън е причината за пожар, горял в частен имот в с. Шуменци. Произшествието е станало вчера около 13.00 ч. Изгорели 60 кв.м.
стопанска постройка и дърва за огрев преди тутраканските огнеборци да загасят огнището. Спасена е
къща.

62-ìà îò
Ñèëèñòðåíñêî íÿìà
äà íàïóñêàò ñòðàíàòà

Забрана за напус кане на
границите на България е наложена на 62 лица от Силистренска област, които не са
изплатили данъчните си задължения към бюджета. През
май длъжниците със забрана са били 55, седем нови са
с е присъединили към тях
през миналия месец.
За трима длъжници публичните изпълнители на НАП
- Силистра през месец юни са
поискали от службата за контрол върху общоопасните
средства на МВР неиздаване
или отнемане на разрешителни за производство, търговия или пренасяне на взривни вещес тва, огнес трелно
оръжие и боеприпаси. Така
общият брой на длъжниците,
за които с лужбата е уведомена от НАП, става 78.
233 са фирмите и едноличните търговци от областта с
неплатени данъци и осигуровки над 5000 лв. От тях 200
са предадени в Агенцията за
държавни вземания за принудително събиране на дължимите суми. Три нови фирми са вписани през юни в списъка с некоректните клиенти
на Териториалната дирекция

на НАП в Силистра със задължения общо 30 хиляди лева.
Най-големият длъжник към
ТД на НАП - Силистра си остава фирма "АГРОНИКА" ЕООД, гр. Тутракан, със задължение в размер на 4,7 млн.
лв. С милион по-малко дължи "СТАН-2001" ЕООД, следвана от "РИНО" ООД, Силистра - с 1,84 млн. лв. невнесени задължения към държавата от данъци и осигуровки.
Редът за погас яване на
публичните вземания е в
следната последователност:
главница, лихва, разноски.
При наличие на няколко публични вземания, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им
събиране, има възможност
да заяви пред НАП кое от задълженията ще изплати. В
противен случай публичните
вземания с е погас яват с ъразмерно.
НАП продължава да апелира пред своите клиенти да изплащат доброволно и своевременно данъчните и осигурителните си задължения
към държавния бюджет.

17-23.07.2009 г.

те от тези площи ще бъдат
много ниски, а загубите им
огромни, тъй като едва ли
ще се намери търговец,
който да купи зърното. Още
повече че тази година дори за качественото жито
няма пазар.

хляба на страната е и първата червена лампичка в
сектора за бъдещия земеделски министър и новата
държавна власт.
Производители прогнозират, че кризата със зърното ще се усети още в на-

чалото на следващата година, когато се изчерпят
наличните количества на
качествена пшеница у нас.
"Може да се каже, че загубите са огромни от есенниците, не виждаме пролетниците дали ще могат да компенсират тия загуби, защото не се знае и цените какви
ще бъдат до последно. - сподели Драгомир Ганев, зърнопроизводител от Тутракан
(на сн. долу). Пазарът в момента е 180 лв. за есенниците, говорят че ще падне на
160 лв. и то за пшеницата
която е с много добри хлебопекарни качества, жъната преди дъждовете. Това
означава минимум по 50 лв.
загуба на декар."
Друг проблем, който двамата зърнопроизводители
поставят е за забраната за
палене на стърнищата.

"Много от инсектите, от патогените, гъбните болести
остават и след 2-3 години
сигурно положението с тия
болести няма да може да
се овладее, независимо от
препаратите, които ползваме. Трябва да се преразгледа тоя въпрос, почвите
се заразяват. Необходимо
е контролирано палене на
стърнищата, с разрешение
на пожарната и институциите. Европейската директива е друга, но сме пограничен район и виждаме как
румънците си палят без
проблем. Те как са си извоювали това право? От колеги чуваме, че и в Испания е така. Фузариумът и
особено главнята е ужас,
никой не иска да си цапа
складовете с главня, дори
и да му го подаряваш житото." - казват те.

"Äúëáîêèÿò ïúò" êàòî
ìàãèñòðàëà "Ëþëèí"
от стр. 1

той е запознат.
Инж. Аурел Бояджиев: Хубаво беше да видите проекта. Проектирането е
финансирано
от
МРРБ. Той е направен заради защита
на резервоар 400
кубика, ниска зона.
Затова е направена
подпорната стена и
част от канализацията. Каква канализация ще правим отгоре надолу, нали канализациите се правят отдолу нагоре,
за да бъде заустена. Може и 10 метра
да бъде, затова сега се правят калоуловителите.
- Защо след като
беше асфалтирана
отсечката
беше
прокопана отново
за калоуловителя?
- Такава е технологията. На
"Възходите", ако видите - ровим шахтите. Значи изравняват нивото на пътя и повдигат шахтите. Такава е технологията и в Русе, и в Силистра.
- Там няма нищо повдигнато.
- Защо? Такава си е технологията, сега прави калоуловителя човекът.
- Значи асфалтираме улицата, после режем наново
асфалта, копаем, за да направим калоуловител?
- Ами, да. Този валяк като
мине през тия решетки и като
ги надроби. Така се прави!?
- Какъв ще е ефектът като завали и кал и камъни
тръгнат отново надолу, тук
до Общината? Видях калоуловителя, той не е кой знае
с какви възможности.

- Полека-лека ще вървим.
Не знам дали знаете, преди
време имаше проект за "Дълбокия път", направен през
1988-89 г. за 1 380 хил.лв. Той,
затова е ровен тоя път. Предвиждало се е дренажи, канализация да върже долната с
горната част. Полека лека ще
вървим нагоре, когато се намерят пари - то е улица "Дълбок път" от регулацията на
града.
- Тогава защо са асфалтирани тези 100 метра?
- Много просто - проектът
обхваща 115 м подпорна стена, засега говоря. Имаме пари за толкова и толкова правим.
- За 60 метра.
- За 60, толкова.
- А защо с тези пари не
направихте, примерно, цялата подпорна стена?

- А, ако няма път отдолу и
подровим, подкопаем основите на подпорната стена? Колкото е стената - толкова. Защитаваме стената, която сме
направили. Пътят е направен
заради тази работа - защитава същевременно и да не се
подкопават основите на стената.
- Значи пътят е направен,
за да защитава стената, а не
за ползване от хората?
- Е, как да не е за хората?
- Кой ще го ползва, кой
ще гази калта, за да излезе
на 100-те метра асфалт?
- Ама, ще си я чистим и ще
поддържаме, какъв е проблемът?
- Кое ще поддържате пътя?
- Ами, да. Калта. Сега като
цялата кал излизаше на пътя?
Никой не го забелязваше. Ще

си го поддържаме, в
Тутракан сме, ако живеем в Завет ще бъде друго, ако живеем
в Кубрат - друго. В такъв терен живеем.
Да си сменим местото, да отидем всички
да живеем на "Жабешкия гьол".
- И там не е оправено, и там се наводняват къщи.
- Това е, не става
за два дена. За 1 300
хил.лв. е дъждовната
канализация, даже
при компромисен вариант. Търсят се
средс тва.
- Колко метра още
трябва да се положи от асфалтовата
настилк а по "Дълбокия път", за да бъде завършен?
- 720 метра, за да
излезе на ул. "Вежен".
Р авнос м етката:
вместо за три месеца обектът и в осмия си месец не е завършен; Кал е имало и ще има, Общината обаче
ще се грижи; Дълбокият път
ще стане улица някога, но не
сега; По нея ще се движат вероятно пешеходци, но не и коли, поради минималните й размери.
Къде се крие истината за
калоуловителя, днес никой не
знай, днес никой не знай, както би казал поетът. Дали в
признанието на зам.-кмета
Недев, че изпълнителят е
"пропуснал" да го направи или
в раздразнените обяснения на
началника Бояджиев, че "технологията е такава... тоя валяк като мине..."?
Редакцията дава простор
на своите страници за профес ионални обяс нения от
строителни и хидро-специалисти.
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- Какъв е Вашият коментар за преминалите парламентарни избори?
- Най-напред искам да благодаря на всички членове и
симпатизанти на ДПС, на младежката организация, на женското дружество, на местните съвети на ДПС в населените места, които положиха
много труд и резултатът не
закъсня. ДПС - Тутракан от години насам продължава да се
утвърждава и да увеличава
гласовете си, на тези избори
бе най-голямото ни постижение, чисто партийно. Благодаря на нашия кандидат-депутат
Николай Николов, който също
допринесе за увеличение на
гласовете ни.
Ние искаме нашата община
да се развива, да няма разделение между хората. Напоследък, в предизборните агитации, всичко беше срещу
ДПС, в частност и в Тутракан.
Вие сте журналист и виждате, че всяка статия не минаваше, без да бъдат оплюти
представителите на ДПС, съветниците ни и т.н. Благодаря
на тези, които ни оплюваха,
може би и те помогнаха за резултата ни. Защото нашите
хора са много работливи и толерантни, но много ги боли,
когато бъдат засегнати. Казвам го от гледна точка това,
че в общината нас, ДПС, ни
бяха изкарали, в частност хората от турски произход, че
са неграмотни.
- Политическото статукво в държавата е пром енено, ДПС вече не е в управлението. Както се казва - а сега накъде?
- ДПС много пъти е било в
опозиция, но това не е пречило да работи. От Силистренска област имаме трима
депутати, с които ще работим
за нашата община. И да не
сме в управлението, нашите
депутати трябва да имат
връзки и лоби в новото правителство. Аз не вярвам, че
новото правителство, което
ще бъде съставено, ще работи само за отделни хора, а за
цялата с трана. Голямата
подкрепа, която получиха,
показва това.
Както сме работили досега, пак ще работим с депута-
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тите и ще гледаме да лобираме за общината. Продължаваме да работим и в Общинс кия съвет, к ато партия с
най-много съветници. Това,
което е добро, което не трябва да се отхвърля - винаги
ще гласуваме за благото на
общината ни. Но когато има
нещо, което не е в услуга на
нашите хора, на жителите на
общината, ес тес твено ще
бъдем против. Както сме работили и досега. Животът си
върви, промяната тепърва
се очаква и дано да стане това, което всички искаме - парите от еврофондовете да потекат. Ако евентуално потекат, това означава, че и за
Тутракан ще има. Аз имам такова виждане - ако досега се
чакаше някои фирми да направят проекти и да се кандидатства, според мен, самите Общини трябва да имат
пари за проекти. Това означава държавата да ги отпусне, а не както преди - на всяка сесия се искат пари във
вид на заеми. В сегашно време и фирмите са в криза, значи и проектантските услуги
са в криза, а подготовката на
един проект, било за пречиствателна станция или друго
струва пари. Тези пари трябва да дойдат отнякъде. И за
да бъде всичко прозрачно,
както искат, би трябвало да
дойдат във вид на кредит пари от министерствата в общините, а те сами да разработят проекти и да кандидатс тват. Самото изпълнение
също трябва да е прозрачно
чрез фирми, които ще изпълнят най-добре проекта.
- В такъв слу чай да се
върнем на прословутия казус с кредита по проекта за
детските градини, с който
се спекулира много в предизборния период. ДПС не
участва в гласуването, защо?
- ДПС участва в гласуването, но не в пълен състав,
защото внезапно се наложи
да замина за Силистра с още

един съветник. Останалите
трима гласуваха, но не се е
събрало необходимото мнозинство. Георги Пенев също
не присъства, защото му се
обадиха от София, че е катастрофирала негова кола. Това
не е било умишлено, даже
съм казал на кмета - такива
решаващи точки да бъдат изтеглени напред в дневния
ред.
- А защо не гласувахте за
даренията в "Рибарск ата
махала"?
- Вижте, когато се мери с
двоен аршин ние не сме съгласни.
- В к акво се състои
"двойното мерене"?
- От последните местни избори насам ние намерихме
необходимите с редс тва за
построяването на параклис в
Мемориалния комплекс край
с. Шуменци. Там са загинали
и много войници от нашия етнос. От две години насам институциите не можаха да намерят начин да отредят парцел за параклиса. Аз се консултирах и хората от Великотърновския универс итет,
които идваха и те казаха, че
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менти и да изразява с доказателства свое мнение и позиция. Иначе казано, измерва се
с умението на ученика да общува свободно устно и писмено в различни жизнени ситуации, да бъде гражданин. И
понеже това трябва да се прави именно на български език
в учебното време на всички
без изключение учебни предмети, резултатът от финалния изпит /зрелостният/ по
български език и литература
е с по-голяма представителност в сравнение с всеки друг
зрелостен изпит.
И още. Трето. Когато се
анализират резултатите по
този предмет, трябва предварително да се знае, че изпитът по него е определен по закон да бъде полаган от всички завършващи и не е по желание. Не е и по избор. По избор на зрелостниците е вторият изпит. Изпитът по български език и литература е
най-важното задължение на
училището пред учениците,
родителите и обществото. Задължение, заради което то
съществува с персонал и с
бюджет. Задължение, което
се измерва именно чрез зрелостните изпити. И в същото
време тъкмо защото е измеримо, това задължение на
училището е съпоставимо.
Съпоставяйки резултатите на
училищата, могат да се правят изводи за типа училище,
както в рамките на областта,
така и в рамките на страната. Макар че, за да бъде една
рейтинг-скала достатъчно
пълна, трябва да се добавят
и други съизмерими показатели, въпреки тази уговорка,
съпоставката на резултатите от зрелостния изпит по
български език и литература
може да подреди училищата,
ако не с абсолютна точност,

то поне да ги класира в няколко категории. Ето някои от
възможните:
- дали училището е успяващо, интензивно развиващо се
и постоянно напредващо
- дали съумява да поддържа равнището си на успешно,
макар и да не напредва видимо и осезаемо
- дали е застойно, застинало на изходното си положение
от преди десетина и повече
години, училище на статуквото;
- дали училището е потъващо, с функциите на приют за
немотивирани ученици и на
безотговорни и безгрижни
учители.
Анализът на втория зрелостен изпит има едно очаквано възражение. Може ли резултатът само по един учебен предмет да бъде характеризиращ училището и да го
поставя в някоя от посочените по-горе категории. Не е ли
този предмет само един от
многото предмети в учебния
план? И защо тогава го натоварваме с такива функции?
Ще се съглася. Да, така е.
Не бива да се преувеличава,
пренатоварва, с пекулира и
злоупотребява с изводите.
Нито на общинско, областно
или на национално равнище.
Но преди да кажем към какво трябва да водят изводите, трябва да ги направим. Тезата, която тук се защитава,
е че
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Хората трябва да знаят къде учат децата им, какво спокойствие и каква среда за
учене създава училището, как
се грижи учениците да бъдат
включени в живот, който самите те правят чрез своите
ученически общности. Да зна-

ят, че не винаги новата дограма и добрата училищна мебел правят училището успяващо. Хората трябва да могат да преценят дали грижата
на Общината и държавата за
училището е пропорционална
на постигнатото от него качество на образование и да
попитат управляващите защо
позволяват дис пропорции.
Както и да попитат какви са
мотивите им да задържат
развитието на доказалите се
училища. Въпросите имат
всъщност два адресата: питат се образователните власти, но се питат и училищните
власти. Когато обществото
започне да задава повече въпроси, тогава управленците ще
разберат, че не могат без
гражданските структури. И
ще ги овластят. Ще им дадат
реалното право на граждански контрол, правото да бъдат
реално съуправляващи, а не
до безкрайност безмълвни данъкоплатци.
Ето защо държавните зрелостни изпити за 2009 година
не бива да остават без задълбочени и оздравяващи с критичността си анализи.

Àíàëèçèòå çàïî÷âàò
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На техните годишни съвети трябва да се проведе широка дискусия. Не затворена
в гилдията, а с участието на
родителите и на учениците.
Да, без тях е безсмислено. Те
са "клиентите" и те имат правото да питат и да искат
"сметката". Тук, в училището,
трябва да стартира неприятният разговор защо то не е успяващо. Но анализите не бива да остават само училищен
въпрос. Дебатът е необходим
и на други равнища. На общинско и на областно равнище
той може да даде ориентири

това е едно хубаво начинание. Не знам защо този проблем не беше вкаран в Общинския съвет, да бъде разгледан и да с е отреди терен.
След това ДПС пусна докладна, където бяхме задължили
Общината да намерят такъв
парцел, защото средствата
ги имаме. И това не стана.
Ами, ние не можем постоянно да удряме рамо някъде, когато не се решава проблем,
който също е за хората от общината. И това е важно и
онова е важно. Дали го има
този проект за Рибарската
махала, дали ще се осъществи, за 4 или 6 милиона не
знам, но там обслужваме интерес ите на даден човек.
Щом можем да обслужваме
интересите на даден човек,
да направим дарение и т.н.,
ние не искаме това - както е
направен параклис "Св. Георги", така да има и мюсюлмански храм. Там са написани
имената, идват по време на
тия тържес тва от Разград,
Исперих, търсят имената на
дядо си, искат да запалят
свещ и ние сме длъжни това
да го направим за нашите деи посоки за неотложни промени, които уж от всички са разбираеми, но все си остават
нестартирали.
Равносметката за приема
в средните училища на област
Силистра ни изправя пред
друга алогичност. Защо при
този срив на местната икономика вече от много години и
при настъпващата криза, защо във времето, когато няма
никаква яснота за индустриалното развитие на Силистра
се предвиждат 35 професионални паралелки срещу 23 общообразователни /две, от които са с професионална насоченост/? Тази диспропорция
не е нищо друго освен управленско своеволие, скрита зад
Областната управа. Тя нарушава поддържания негласно
през последните десетина години /също така изкуствено и
неотговарящо на реалностите/
паритет: 50% срещу 50% за общото и за професионалното
образование. МОН мълчи и чака Инспекторатите да реагират. Инспекторатите мълчат
и чакат общините. Общините
мълчат и чакат МОН. И така
до края на света. Явно е, че е
назрял въпросът за преструктуриране на средното образование в областта и за
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Но това може да стане, ако
бъде спрян застоят, симулирането на промени чрез медийните изяви на "най-ус пешния министър на НДСВ" и
педагогическото бездействие, подменено с нашествията на "мобилните групи" за
уж дисциплинирането на системата.
Тежки и още по-неприятни
са изводите, когато под лупа
се поставят резултатите на
професионалните училища.
По български език и литература средният успех е около 3.52 /851 място за ПГМТ/.
Най-успелите са Професионалната гимназия в Дулово /

ди. Да зачетем паметта им.
Бавно се действа, от музея
не се задейства ли... По едно
време бяха казали, че са пуснали писмо до министерство на отбраната, говорих със
зам.-минис търа - такова
писмо нямаше. После изпратили, дано да се реши.
- Как ще работи ДПС с
БСП на местно ниво, респ.
с кмета?
- В последния брой на в.
"Тутракански глас" пише кметът да си подаде оставката.
Понеже има много спекулации по тази тема искам да поясня, че не е лесно един кмет
да се свали. Друг е въпрос ът на базата на какво с е
приканва кмета да си подаде
ос тавката? Защо се свързват резултатите от парламентарните избори с подаването на оставка от кмет на
БСП? Това означава ли, че
ДПС има в 26 общини кметове, те да си подадат оставката или БСП-кметовете също? Не знам какво има предвид г-н Ганев, но това няма
нищо общо с парламентарните избори, които са спечелени от ГЕРБ. Като съставят
правителство, те ще работят
и с тези общини, в които не
са техни кметовете.
- Основанието, с което са
мотивирани думите на Мариан Ганев е участието на
кмета в бордовете на фирми.
- Мисля, че ОИК разгледа
въпроса и има решение. Аз
като гледам сега новите министри също в много бордове ще бъдат.
- Кои министри и какви
бордове?
- Ами то ги пише по вестниците. Вижте не може така,
в една община живеем, работим заедно и ще продължаваме да работим. Едни избори минаха, животът продължава, нека да седнем, да работим, а не да се плюем. Не
да казваме кой какъв е, дали
ще си върви и какво ще стане. Аз вярвам, че тук освен

735 място/ и Строителното
училище /755/, за да се стигне
до 985 място с 3.29 на ПГЛП и
до абсолютния връх в ниското - 1058 място с успех 2.94
за Земеделското училище в
Средище от общо 1060 училища. В ПГСУАУ "Ат. Буров" при
11 явили се средният успех
по математика е 3.00, в ПГС
"П.Пенев" 19 явили се имат
среден успех 2.94 /655 място/
, а в ПГМТ /бившият Механотехникум!/ средният успех е
2.81 /706 място от общо 786
училища. По история същото
училище, ползващо се със заслужен авторитет в миналото,
има успех едва 3.14 и 679
място в класацията срещу
3.20 /658 място/ от учениците
на Земеделското училище в
Средище. Най-жестоки за областта са резултатите по география. Това е изпитът, който са предпочели най-голямата част от учениците в професионалните училища. Тук
резултатите се движат от
2.77 в Земеделската гимназия-Силистра и 976 място от
общо 991, до "високото" 777
място и успех 3.19 за Строителната гимназия. Гимназията по лека промишленост и
Земеделското училище в Ситово са съответно на 969 и
958 място. По биология също
най-зле се представят професионалните училища, сред които със успех 3.27 на 749 място от общо 779, е Земеделското училище в Средище, а
най-добре представилото се
е Строителната гимназия с
успех 4.29 и 427 място.
Общият брой на зрелостниците в деветте професионални гимназии е по-малко от 400
и е средно по около 40 ученика на випуск, т.е. по две паралелки. В пет маломерни училища от областния град учат
едва по 200-230 ученика във
всичките им класове. При великолепни условия са децата
от Строителното училище, а
след солидни ремонти и с нова дограма са ПГМТ и ПГПТ, в
нова сграда след изразходвани много средства от МОН е и
Икономичес ката гимназия.
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Общината има и други институции, които много добре работят, предполагам, че ще
продължат да работят. Много рано започнахме с кадруването. Да са живи и здрави,
но кадруването не означава,
че ще има някаква промяна.
Промяна ще дойде от национално ниво, от министерствата, тази промяна, която се
очаква от целия народ. Не
може да се говори така, нека
да минат институциите - прокуратура, съд - да се докаже
и тогава да говорим. Това, което става с други партии като Атака и РЗС - плюят едни
други - не трябва да се пренася върху ГЕРБ и неговите
хора. Аз вярвам, че в общината всички политически сили, които с а се доказали и
имат резултати ще работим
съвместно. Нека да дойдат
следващите местни избори,
всеки да се докаже отново,
но не и предварително да се
говори за оставки.
- Говори се, че за следващите местни избори БСП
и ДПС ще играят заедно.
Вярно ли е това?
- Още сме в началото на
това управление, толкова
вода ще изтече... Не се знае
кой с кого ще бъде. Видяхте
на тези избори, последната
седмица, социологичес ките
изследвания едно показваха,
пос ле с тана друго. Това в
рамките на една седмица, а
аз мога ли да кажа за две години и половина какво ще стане? Това са приказки на хора,
които още от сега жадуват да
седнат на стола на местното
управление. Хората ще преценят. Не може да с е каже
с ъвмес тно управление на
БСП и ДПС, защото вие знаете, че ДПС винаги излиза самостоятелно на местните избори. Вярвам, че и занапред
така ще бъде. Ние сме си подобрили резултатите, ще работим още повече. ДПС е политическа сила, която работи с хората. Там, където има
болка, ние отиваме, съчувстваме, помагаме. Няма значение дали сме управляващи или опозиция. Работили
сме за общината, но никой не
ни го е признавал. И пак ще
работим с нашите депутати,
без да чакаме признание.
Резултатите им, както е лесно да се види, са отчайващо
ниски. Но разходите за тях са
впечатляващо високи: самостоятелни сгради, ремонти,
отопление, работилници, техника, възможности за собствени приходи, компютри, едносменно обучение. Естествен е въпросът: защо съществуват, какво допринасят за
развитието на областта и кой
задържа структурната реформа в професионалното образование? Защо не се предприемат действия за окрупняване, сливане и преобразуване на тези училища? Защо
вместо три училища /две с по
500 ученика и ПГСУАУ със
700/ в Силистра има шест
крайно нерентабилни и неефективни? Какво е мнението
на МОН, на Регионалния инспекторат, как разсъждават в
Областната управа и в Областния съвет по заетостта, в
различните камари, в Общината? Никой не знае. Знае се
как мислят експертите в Европейския съюз за нереформираното ни образование, а
ние не знаем мнението на нашите! Не се ли притесняват
тези хора, че качеството на
образование в тези училища
е убийствено ниско и че една
от причините е стремежът независимо от всичко и въпреки лошите резултати да се пазят на всяка цена лишени от
резултатност образователни
структури?

Çàùî ñà íè
ïîòúâàùè ó÷èëèùà,
в които учениците не могат да бъдат мотивирани и в
които учителите не смеят да
поставят реални оценки, защото така ще посегнат на хляба си? До къде може да стигне подмяната на резултатите
с фалшиви тройки? Защо подмяната на образование се
слива с безотговорния непукизъм на МОН?
Малко по-добро на този
смазващ фон е състоянието
на средните общообразова-

на стр. 4
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„Ñòèëúò â áèçíåñà íîâà âèçèÿ çà óñïåõà”

Ïðîãðàìà ÔÀÐ, BG 2006/018-343.10.01, “Ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè
è íàñúð÷àâàíå íà çàåòîñòòà” (Ôàçà 3), BG2006/018-343.10.01-2.02

Приключи реализацията на
проект "Стилът в бизнеса нова визия за ус пеха", ус пешно осъществен на територията на община Главиница от "Диона" ЕООД. Той е
финансиран от Програма
ФАР, "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на
заетос тта".
Целта на проекта, която директно допринася и за изпъл-

ОД, в гр.Главиница е проведено обучението по теория и
практика, което е финализирано с теоретичен и практически изпит в съответствие
с държавните образователни
изисквания за придобиване на
квалификация по част от професията.
Официалната защита на номинираните бизнес-планове и
връчване на удостоверения-

нението на целта на програмата е да подпомогне решаването на проблема със значителната безработица в региона чрез професионално
обучение на 52 безработни лица по част от професията
"Сътрудник в малък и среден
бизнес", заинтересовани от
започване на самостоятелна
стопанска дейност.
Обучението по професията
"Сътрудник в малък и среден
бизнес", специалност "Малък
и среден бизнес" е проведено
в рамките на плануваните 150
учебни часа, 25 дни по 6 учебни часа на ден. 45 са учебните часове по теория, а по
практика - 105 часа. /70 % практически занятия/. На база на
входящото ниво на бенефициентите са сформирани 5 учебни групи - 4 учебни групи по
10 участници и 1 учебна група с 12 участници.
В оборудвана учебна зала,
собственост на "Диона"ЕО-

та за професионално обучение на бенефициентите с е
състоя на 3 юли т.г.
Чрез церемонията
с е даде публичност на проекта и
пос тигнатите резултати, която също е с цел повишаване мотивацията за стартиране на
собствен бизнес
сред целевата група.
Трима от участниците в обучението бяха номинирани за изготвени
най-добри бизнес-планове и
получиха Сертификат за бъдещ успешен бизнес от управителя на фирма "Диона" Милена Рашева. Това са Левент
Рас им, Диана Димитрова и
Семан Расим. Всички останали участници получ иха
Удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН.
По проекта е създаден и
"Наръчник за стартиране на с обствен бизнес".
Настоящата
публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз.
Отговорност за
съд ържан ието
на тази публикация носи единствено "ДИОНА"ЕООД, гр. Тутракан
и по-никакъв начин не може да
се счита, че тя отразява становища на ЕС.

от стр. 3

Левент РАСИМ, гр. Главиница: Завършил съм
ВСУ "Черноризец Храбър", специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред". Моят бизнес-план е за създаване
на частна охранителна
фирма на територията на
община Главиница. Мотивът ми за това е увеличените грабежи по домовете тук. Реших, че такава
фирма е потребна, за да
се защити населението.
Сега събирам необходи-

мия капитал за техника,
офис, за регистрация на
фирмата.
Семан РАСИМ, гр. Главиница: Аз съм завършила също ВСУ, специалност
"Социални дейности и социална педагогика", безработна съм. Насочих се
към кованото желязо, понеже в къщи имам оборудването - дядо ми е ковач.
Има още какво да се подготвя, за да започне работа фирмата. Смятам да
сключа договор с мебелист и стъклар, за да мога

да допълня бизнеса, който искам да практикувам.
Диана ДИМИТРОВА, гр.
Главиница: Моят бизнесплан беше за построяване
на Дом за възрастни хора.
В нашата община има необходимост от такъв дом,
има и подходящи сгради за
това. Например от Сокол,
Подлес и Ножарево предложиха такива сгради. Има
и фирми, които решиха да
ми помогнат финансово за
обзавеждането. Екипът
мога да набера чрез Бюрото по труда.

Äîáðîòî æèâåå ó õîðàòà

Èìà ëè ñèëíè õîäîâå...
телни училища /СОУ/. Те са 2
в Силистра, две в Тутракан,
по едно в Дулово, Паисиево,
Окорш и Главиница. Тук нещата са вътрешно поляризирани. Малките училища /
СОУ"Ю.Гагарин", Паисиево,
Окорш и СОУ "Хр. Ботев" в
Тутракан са на единия полюс:
по български език и литература заемат крайно "ниски"
места - между 941 и 650 място, а тези с по три паралелки /
СОУ"Й. Йовков" - Тутракан,
СОУ - Дулово и СОУ"Н.Й.Вапцаров" - Силистра са значително "напред" - между 313 и
368 място. По история СОУДулово е на много добра позиция: 120 място с успех 4.85,
като изпреварва Езиковата
гимназия, по биология СОУ
"Й.Йовков" при 6 явили се
ученици заема изключително
високото 39 място от 777 училища с успех 5.83, а СОУ-Дулово е на 256 място. Престижно място има и СОУ-Окорш по
география, изпреварвайки със

Íàé-äîáðèòå áèçíåñ-ïëàíîâå

своето 199 място ПМГ /476
място/ и ПГСУАУ /556място/.
Изводите, към които ни водят резултатите тук са отново свързани с бездействието на образователните власти за преструктуриране на
системата. На всички е ясно,
че СОУ "Ю. Гагарин" трябва
да стане основно училище, а
вероятно и да се закрие. Така
ще може да се мисли какви и
колко да бъдат основните и
средните училища в Силистра, дали не е необходимо самостоятелно начално и как да
се преразпределят сградите,
че всички училища да бъдат
на едносменен режим.
Изкуствено училище се
оказа и СОУ "Хр. Ботев" - Тутракан и резултатите му го
пращат на непрестижни задни места в класацията. Пита
се защо не бъде подкрепено
успяващото СОУ "Й. Йовков"
- Тутракан и защо някакви словесни двубои и персонални
комплекси заменят добрия
тон, както и защо някои мест-

ни управляващи се опитват
да се оправдават с нуждата
от конкуренция, която да подобряла резултатите и на двете училища. Но в действителност в Тутракан едното училище е с "потъващ" горен курс
и това няма нужда да се оспорва. То никога не би било
съпоставимо със старата и
добра гимназия - СОУ "Й. Йовков".
И така - нека завърша изненадващо бързо. Вижте какви изводи могат да се направят дори само от едни зрелостни изпити. При това тези
мои разсъждения са непълни.
И още - те могат да бъдат допълнени, коментирани, оспорвани. Своята позиция аз мога
да защитя. Но по-важно е да
се появят и защитят и други
становища. Чак тогава трябва да се търси посоката и решенията. Едно е сигурно: без
промяна не може повече. Стига!
Бел.ред.: Анализът е публикуван със съкращения.

Àíàñòàñèÿ ßÊÎÂÀ
Навярно всеки би се изненадал от гледката в центъра на с. Белица. Кметът
на селото Костадин Минев,
облечен в работен комбинезон, организира работата на строителния обект нова църква. Изненадата е
от това, че в кризата, всички строежи са замразени.
А тук дори високите температури не пречат на дейността, желанието и амбицията на беличани да имат
нов храм като християнска
обител.
Още през времето на османското робство, през
1870 г., населението на селото е имало смелостта да
си построи свой храм. Сведенията говорят, че за да
имат своя църква, беличани подлъгват
властта, че ще
се строи училище. Заради това строителите
са работили
през нощта, а
през деня турците събаряли
пос троено то.
Но накрая успели! Наричат
скромният
храм "Свети
Дух". Денят на
свети Дух става
и празник на
селото.
Сега храмът
вече е порутен,
разпада се и
така възниква
идеята за построяването на

нов. Началото полага екс
кметът Петър Петров. Основите са положени със
средства от дарения. Основни дарители са Земеделската кооперация с
председател Петра Пенчева, местният бизнесмен
Димо Денчев. Помощ оказва и световноизвестният кавалджия, също беличанин
Теодоси Спасов. Той прави
благотворителен концерт в
Тутракан, като набраната от
него сума предоставя за
строежа. Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет заделя
скромните 8 000 лв. пак за
тази цел. За съжаление тогавашният свещеник укрива
част от парите и забягва от
селото.
Амбицията на настоя-

щия кмет е да се построи
храмът. Надява се на средства единствено от дарения. "Димо Денчев продължава да помага, като закупува тухлите. Петра Пенчева обеща да помогне за
покрива, а Теодоси Спасов
за изписването на църквата. Населението помага с
доброволен труд.", сподели
Костадин Манев.
Наистина доброто у хората живее! Такава отговорност не е лека - да строиш
храм с дарени средства!
Дано и Господ да помогне
на смелите беличани! Те
ще бъдат благодарни, ако
и други добри хора се отзоват на благородното им начинание. Всякакъв вид помощ ще бъде от полза! Помогнете, ако можете!

ÎÁÙÍÎÑÒ
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Ðîòàðè Òóòðàêàí ïðîäúëæàâà
áëàãîòâîðèòåëíèòå ñè êàóçè
- Äèìî Äåí÷åâ å íîâèÿò ïðåçèäåíò íà êëóáà

Éîðäàí ÃÅÎÐÃÈÅÂ
Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
Поредната ротарианска
година изтече и на 11 юли
Ротари Тутракан проведе
церемонията по встъпване
на новия президент на клуба Димо Денчев. Той е един
от основателите на организацията в крайдунавския
град през 2004 г., бизнесмен, собственик на "Булдекс" ООД, мандра Белица.
Президентската огърлица
и останалите символи на
Ротари бяха връчени от
паст президента Рашко Денев.
Секретар на тутраканския клуб е ветеринарният
специалист д-р Ирена Бонева, церемониал майстор
- Милан Миланов, а касиер
- Румен Симеонов. Елект
президентът, който очаква
поемането на ротарианската щафета през следващата година е прокурорът
Светослав Раев.
На церемонията стана
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ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒ - ÏÎÇÂÚÍÅÒÅ:
166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми в
електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
0894 204 486 - Фризьорски салон “Офелия”
60 506 - "Викинг такси"
61 002 - "Точните таксита"
61 400 - “Съни такси”

È ëîâåö ñúì,
è ðèáàð ñúì...
Âåñòíèê "Òóòðàêàíñêè ãëàñ" è
Ëîâíî-ðèáàðñêî ñäðóæåíèå “Ñîêîë”-Òóòðàêàí
îáÿâÿâàò êîíêóðñ çà íàé-èíòåðåñíà
ñíèìêà íà ëîâíà è ðèáîëîâíà òåìà.
e-mail: tgbg@abv.bg èëè íà ïîùåíñêèÿ íè
àäðåñ: 7600 ãð. Òóòðàêàí, óë. "Òðàíñìàðèñêà" 6, åò.3, â. "Òóòðàêàíñêè ãëàñ" (çà ðèáîëîâíèÿ êîíêóðñ), êàòî íàïèøåòå èìåòî ñè
è òåëåôîí çà îáðàòíà âðúçêà.

ÒÃ-Êîíêóðñè`2009
Âåñòíèê "Òóòðàêàíñêè ãëàñ"
îáÿâÿâà
ясно, че новият носител на
отличието "Пол Харис Фелоу" е Людмил Спасов. Досега негови кавалери са
още двама членове на Ротари Тутракан - паст президентите Красимир Петров
и д-р Любомир Бойчев.
По особено ефектен начин, чрез спесимен, бе
обявено дарение от 1 500
евро, "пратени" от ротарианци във Франция. Посредник на дарението бе д-р
Любомир Бойчев, благодарение и на члена на клуба,
французина Ален Вале. Парите са предназначени за
обогатяване на възможностите в ръководеното от
него отделение в болницата и неонатологичен сектор. В Ротари Тутракан дарителските каузи през последните години са свързани с подобряване на тяхната дейност. Резултатът - в
действие е нов кувь оз,
предстои да бъде прерязана "лентата", но събирателството за оборудването
на отделението с нова апаратура продължава, за да
има по-добри условия за
отглеждане на 500 деца
всяка година, които се раждат във втория по големина град в Силистренска област.

Ôîòîêîíêóðñ

“Ìîåòî ìàëêî ùàñòèå”
Óëîâåíè ìîìåíòè îò áåçãðèæíîòî
åæåäíåâèå íà ìàëêèòå ïàëàâíèöè äî
6-ãîäèøíà âúçðàñò,
çàïå÷àòàíè íà
ñíèìêà, êàòî íå çàáðàâÿòå äà íàïèøåòå
èìåíàòà è ãîäèíêèòå èì.

e-mail: tgbg@abv.bg èëè íà
ïîùåíñêè àäðåñ: 7600, ãð. Òóòðàêàí,

óë. "Òðàíñìàðèñêà" 6, åò.3, â. "Òóòðàêàíñêè ãëàñ" (çà äåòñêèÿ ôîòîêîíêóðñ).

Над 1 000 лева, 500, от
които от Община Тутракан,
бяха събрани по време на
тържеството, за да бъде
отпечатана книгата на д-р
Камен Палатов, представяща развитието на здравеопазването в Тутракан и
района на бившата околия
от края на 19-я век до днес.
На същата церемония
се състоя и ротацията в

Интеракт клуба. Новият
президент на младежката
ротарианска формация е
Катерина Статева, а секретар Симона Гичкова.
По рано през съботния
ден, на "Къмпинга", се проведе и "Уикенд на Интеракт", в който участваха тутракански и силистренски
младежи. Спортно-развлекателни занимания, рибо-

лов и бадминтон изпълниха срещата на интеракторите. На следващия ден домакините показаха и културно-историческите забележителности на Тутракан
и околността.
Идеята е "Уикенд на Интеракт" да се превърне в
традиционно събитие за
всички клубове по поречието на Дунав.

Íàé-ñïîëó÷ëèâèòå ñíèìêè îò äâàòà
êîíêóðñà ùå áúäàò ïóáëèêóâàíè íà ñòðàíèöèòå íà âåñòíèêà, à â êðàÿ íà ãîäèíàòà íàãðàäà - èçíåíàäà!

ÒÀÌ, ÊÐÀÉ ÐÅÊÀÒÀ
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Çàôèðîâñêèòå
Òðàäèöèîíåí
ñàìîäåéöè íàðîäåí ñúáîð
ëàóðåàòè îò
Ìåæäóíàðîäåí
Ïðîãðàìà
ôåñòèâàë

12-18.06.2009 г.
17-23.07.2009

ÂÐÅÌÅÒÎ

Ñäðóæåíèå "Ñáîðÿíîâî" îðãàíèçèðà

на 19 юли (неделя) 2009 г.
по повод честването на Илинден в
местността "Сборяново" до гр. Исперих

Марияна ЛАЗАРОВА,
Секретар на читалището
На 3 юли 2009 г. в центъра на гр. Приморско самодейните състави при НЧ
"Христо Ботев" с. Зафирово
- Формация "Младостта е в
сърцата ни" и Детски танцов
състав "Изворче" взеха
участие на Международния
фестивал "Euro Folk - Черно море 2009". Изпълненията на съставите бяха оценени от жури, което присъди и им връчи Диплом за съществения принос при съхранение и развитие на българските традиционни из-

куства, Грамота за Лауреати на Международния фестивал "Euro Folk - Черно море 2009", Препоръка за излъчване по Европейския TV
шампионат по фолклор и
Препоръка за излъчване по
Европейския шампионат по
фолклор "Euro Folk".
С художествена стойност
и силен въздействащ заряд
бяха изпълненията на съставите.
Народното творчество е
дълбоката същност и жизнената сила на народа и
непреходен знак за това, че
народът е бил, е и ще пребъде!

9.00 - 11.00 ч. - Света Божествена литургия водена от владиката на Русенска митрополия Н.В.Пр. Неофит
12.00 - 13.00 ч. - Водосвет и освещаване на Курбан в чест на Пророк Св.
Илия
14.00 - 15.00 ч. - Изпълнения на самодейни състави
15.00 - 16.00 ч. - Изпълнения на ансамбъл "Добруджа"
16.00 - 17.00 ч. - Изпълнения на специалния гост Валя Балканска
17.00 - 18.00 ч. - Закриване на събора
от Капанския ансамбъл, гр. Разград
Съборът се осъществява със съдействието на областния управител на гр.
Разград и бизнесмени от гр. Исперих.
За справки на тел.: 0889 228 019 председател на Сдружение "Сборяново"

Ïðîäàâàì êúùà ñ äâîð,
êúì êúùàòà èìà è ãàðàæ.
Èìîòúò ñå íàìèðà â
ãîðíàòà ÷àñò íà Òóòðàêàí.
Çà êîíòàêòè: 0898858185 èëè 0631/40242;
Â Òóòðàêàí - òåë. 0866/60 742 ñëåä 18 ÷.

Âðåìåííè óâåëè÷åíèÿ íà îáëà÷íîñòòà è èçîëèðàíè ïðåâàëÿâàíèÿ ñ ãðúìîòåâèöè ñà âúçìîæíè â ïåòúê. Â èçòî÷íèòå ðàéîíè, îñîáåíî ïî
×åðíîìîðèåòî, ïðåç äíåâíèòå ÷àñîâå ùå äóõà
óìåðåí ñåâåðåí âÿòúð. Ùå ñå óñòàíîâè ãîðåùî
âðåìå, ìàêñèìàëíèòå òåìïåðàòóðè â ïîâå÷åòî ðàéîíè ùå áúäàò ìåæäó 32 è 37°. Êúì íåäåëÿ - ïîíåäåëíèê ñå î÷àêâà âðåìåííî óñèëâàíå
íà âÿòúðà îò çàïàä-ñåâåðîçàïàä è ñëàáî ïîíèæåíèå íà òåìïåðàòóðèòå. Íà îòäåëíè ìåñòà å
âúçìîæíî äà ïðåâàëè è ïðèãúðìè. Âïîñëåäñòâèå îòíîâî ùå ñå óñòàíîâè ñëúí÷åâî âðåìå,
âÿòúðúò ùå îòñëàáíå, òåìïåðàòóðèòå ùå ñå
ïîâèøàâàò.

"Òóòðàêàíñêà ãîðà" ÅÎÎÄ
Ïðåäëàãà ïðîèçâîäñòâî è ðåìîíò íà
âñè÷êè âèäîâå õèäðàâëè÷íè ìàðêó÷è.
Çà êîíòàêòè: 0895 660 879 è 0866/61 450

ÎáÑ íà Á×Ê - Òóòðàêàí
съобщава на всички получили енергийни помощи за 2008/09 г., че до 22 юли ще раздава
интервенционни запаси - по 2 кг брашно, 3 кг
ориз и 3 кг захар в офиса на БЧК, до бившата
детска ясла на "Текето".
Хранителните продукти ще се получават само срещу лична карта от 8 до 12 часа.

“Êåíòîÿ Áúëãàðèÿ” ÅÎÎÄ
ãð. Òóòðàêàí

ïðåäëàãà îôèñè, ñëåä îñíîâåí
ðåìîíò, íàõîäÿùè ñå íà
óë."Òðàíñìàðèñêà"¹10,
âòîðè åòàæ, íàä áàð "Ôóåãî"
Çà êîíòàêòè:
Òåë.: 0866/61 014; 0898597134

×åñòèò ðîæäåí äåí è äà ïî÷åðïÿò:
ðàêàí
21 þëè - Íàäêà ÈÂÀÍÎÂÀ, ìåä. Ñåñòðà, Îáùèíà Òóòðàêàí
22 þëè - Ðàèì ÐÀÈÌ, îáùèíñêè ñúâåòíèê, ÄÏÑ,
Îáùèíñêè ñúâåò - Ãëàâèíèöà
23 þëè - Øàáàí ÂÅËÈ, ñò.ñïåöèàëèñò, Îáùèíà Ãëàâèíèöà

Ïàöèåíòèòå íà ä-ð Ïàóíîâ, ðîäåíè ïðåç
1984, 1974, 1964, 1954, 1944 è 1934 ã. äà ñå
ÿâÿò â ëåêàðñêèÿ êàáèíåò çà ïîñòàâÿíå íà
çàäúëæèòåëíà âàêñèíà ïðîòèâ Òåòàíóñ è
Äèôòåðèÿ.
Âñåêè ðàáîòåí äåí ìåæäó 11 è 13 ÷àñà.

Ëÿòíà äèñêîòåêà
"Áàñåéíà"

Ïðîäàâàì

äúðâà çà îãðåâ - àêàöèÿ

Цена 43 лв./куб.м
с транспорта.
Òåë.: 0887 862 830
TUTRAKAN.NET

ÒÀËÎÍ
ÇÀ
ÎÒÑÒÚÏÊÀ
3 ëåâà îò
ìåñå÷íàòà òàêñà.
Âàëèäåí ñàìî çà
Àâãóñò 2009 ã.
Âñåêè àáîíàò,
ïðåäñòàâèë òîçè
Òàëîí â îôèñà
íà óë.Ðîäèíà ¹23,
ïîëó÷àâà
îòñòúïêàòà!

îòâîðè âðàòè çà âàñ!
Íà÷àëî - îò 22 ÷àñà.
Óíèêàëíà àòìîñôåðà â
ìåñòíîñòòà "Ñòîìíàòà".
Êóïîí ïîä çâåçäèòå,
ìÿñòî çà öåíèòåëè!
Îñèãóðåí å áåçïëàòåí òðàíñïîðò
íà âñåêè êðúãúë ÷àñ îò áàð "Õàâàíà".
Íà÷àëåí ÷àñ - 20 ÷àñà.
Çà ðåçåðâàöèè íà òåë. 0899133877

ÑÌßÕ
Ìúæ ñè êóïèë íîâî ÁÌÂ è ãî ïîäêàðàë ñ
âèñîêà ñêîðîñò. Ñëåä ìàëêî îáà÷å çàáåëÿçàë ïðåñëåäâàùàòà ãî ïîëèöåéñêà êîëà
ñ âêëþ÷åíà ÷åðâåíà ëàìïà. Øîôüîðúò ñè
êàçàë ''Àç ñúì ñ ÁÌÂ, íÿìà íà÷èí äà ìå
ñòèãíå'' è óñêîðèë îùå ïîâå÷å. Ñëåä íÿêîëêî ìèíóòè ïðåñëåäâàíå îáà÷å ðåøèë,
÷å òàêà ñè âëîøàâà ïîëîæåíèåòî, îòáèë
âñòðàíè è ñïðÿë. Ïîëèöàÿò ïðèáëèæèë è
êàçàë:
- Äîáðåå. Äíåñ èìàõ òåæúê äåí, êðàÿ íà
ñìÿíàòà ìè å, îñâåí òîâà å ïåòúê, 13òè. Íå ìè ñå ïèøàò ðàçíè àêòîâå è ôèøîâå, òàêà ÷å àêî ìè äàäåø çà ïðåâèøåíàòà òè ñêîðîñò äîáðî îáÿñíåíèå, êàêâîòî íå ñúì ÷óâàë äîñåãà, òå ïóñêàì äà ñè
õîäèø.
Øîôüîðúò ïîìèñëèë è êàçàë:
- Ïðåäíàòà ñåäìèöà æåíà ìè èçáÿãà ñ
åäèí ïîëèöàé. Óïëàøèõ ñå äà íå áè äà ìå
ãîíè, çà äà ìè ÿ âúðíå.
Ïîëèöàÿò êàçàë:
- Ïðèÿòíà ñúáîòà è íåäåëÿ!

***

Íà ñòóäåíò ìó ïðîâúðâÿëî. Óñïÿë äà íàìåðè
õóáàâà êâàðòèðà ñ íèñúê íàåì. Êîëåãèòå ìó
èäâàò íà ãîñòè è òîé ãè ðàçâåæäà èç æèëèùåòî.
- Òîâà å êóõíÿòà, òîâà å ñïàëíÿòà, òîâà å
õîëà...
- À, òîçè ÷óê è òàçè òåíäæåðà çàêà÷åíà íà
ñòåíàòà, çà êàêâî ñà òè? - ïèòà åäèí îò
êîëåãèòå.
- Òîâà å ãîâîðÿù ÷àñîâíèê.
- Àç íèêîãà íå ñúì âèæäàë òàêúâ. Ùå ìè
ïîêàæåø ëè êàê ðàáîòè?
- Ãëåäàé, - êàçàë ñòóäåíòúò, âçåë ÷óêà è ñ
âñè÷êà ñèëà óäàðèë ïî òåíäæåðàòà.
Îò äðóãàòà ñòðàíà ñå ÷óëî:
- Âå÷å å äâà è ïîëîâèíà, ìàìè÷êàòà òè äà
å...!

***

Ñåäè áëîíäèíêà. Èçâåäíúæ ÷óâà øóì â ãëàâàòà è ïèòà:
- Êîé å òàì?
- Àç ñúì ÷åðâåé ìîçúêîÿä!
- Êàêâî ïðàâèø òàì?
- Ãëàäóâàì!!!

Ïðîäàâàì
àïàðòàìåíò â áë. "Âúçõîä-1"

Çà ñïðàâêè: òåë.: 0889 770 008

ÑÓÄ Î Ê Ó

17 þëè - Êàìåí ÊÀËÈÍÎÂ, 9á êëàñ, ÑÎÓ "Éîðäàí Éîâêîâ", Òóòðàêàí
17 þëè - Íóðõàí ÞËÌÈ, ìë.ñïåö. "ÂÎ", Îáùèíà
Ãëàâèíèöà
19 þëè - Êÿìèëå ÌÅÕÌÅÄ, ñîöèàëåí ðàáîòíèê, Ôèëèàë Ãëàâèíèöà
19 þëè - Îðõàí ÈÁÐßÌ, åêîëîã, Îáùèíà Òóò-
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