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влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 33

Година XLIX

10 - 16 септември 2010 г.

Община Тутракан
Общински съвет – Тутракан
Да бъде спорна и ползотворна
новата учебна година за всички
ученици и учители!
Пожелаваме много нови открития за
първокласниците и много любов в
сърцата на учителите!
На добър час по пътя на знанието!
Георги ГЕОРГИЕВ, Кмет
Любомир БОЕВСКИ,
Председател на ОбС

Цена 0.50 лв.

Община Главиница
Общински съвет – Главиница

Честит 15-ти септември!
Желаем на всички ученици весела и
спорна учебна година, нови приятелства, срещи с
умни и добри
учители, които
да подпомогнат
интересите им,
успехи, смях и
незабравими
Кмет: Насуф НАСУФ
спомени!
Председател на ОбС: Расим РАФЕТ

Петко Петков изведе Интрига
на републиканско
Чистокръвните английски кобили Интрига
и Тамада - осъществената мечта на един
тутраканец
Калина ГРЪНЧАРОВА
а републиканските финали по конен спорт, проведени на 28 август т.г на хиподрума в гр. Балчик,
тутраканецът Петко Петков представи двегодишната кобила Интрига. В състезанията на 1 400 метра
гладко бягане, въпреки не особено добрия старт, Интрига
наваксва пропуснатото и сред 12-те състезателни коня
заема шеста позиция, което е добро постижение, смята
нейният собственик. Жокей по време на състезанието
е бил Нурхай Хамил (на снимката).
На пробно състезание проведено в Разград преди републиканските стартове, Интрига е поставила рекорд
по бързина – 1000 метра за 59 секунди.
Интрига и втората кобила на Петко Петков - Тамада
се отглеждат в Севар - в Конната база на Левент Незиров. Севарският Клуб по конен спорт е един от найсилните в страната, затова и Петков се е спрял на него
при отглеждането и тренирането на конете. „Изключително съм доволен от полаганите професионални грижи
там. Искам да ги поздравя за успеха, който постигнаха
на републиканското – на 2400 м при тригодишните коне,
най-бърза бе тяхната кобила Вагазилия.
Петко Петков е на 32 години, бивш състезател по
борба, завършил и последния випуск на ЦСШ „Олимпийски
надежди” в София, след него - горски техникум във Велинград. Има фирма за дърводобив. Женен, две деца.

Н

„Златен Орфей”
за Ансамбъл „Денизлерци”

На стр. 6

на стр. 5
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В община Главиница:

НОВИНИ
ОТВОРЕНИ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
На 7 септември т.г. в залата на Общинската администрация в
гр. Главиница бяха отворени ценовите оферти за провежданите
процедури за изпълнение на обществени поръчки за строителство с
предмет “Изпълнение на строителство по проект “Реконсктрукция и
ремонт на улична мрежа, тротоари и площади в населени места на
територията на община Главиница – гр. Главиница, с. Калугерене, с.
Падина, с. Дичево, с. Зафирово, с. Суходол и с. Зебил” и “Изпълнение
на строителство по проект “Благоустрояване на 12 населени места в
община Главиница чрез обновяване на уличната мрежа”.
ИЗЛОЖБА НА СТУДЕНТИ-ХУДОЖНИЦИ
От вчера в експозиционната зала на Историческия музей е открита
изложба на студенти от Факултета по изящни изкуства към ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий”. С нея те финализират своята лятна художествена практика, която проведоха в Тутракан под ръководството на
доц. Йордан Йорданов.
Част от картините ще бъдат дарени на града, като изпълнение на
клауза от договора сключен между Община Тутракан и Университета.
ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ИНТЕРНЕТ
В пробното електронно преброяване на населението и жилищния
фонд участва и Силистренска област. То приключи на 7 септември.
От НСИ-Силистра информират, че в областта успешно преброените
лица по интернет са 202 (96 мъже и 106 жени). Броят на успешно
преброените жилища е 76.
КРИМИНАЛЕ
43-годишният Д.Б. е заловен при опит за кражба. На 3 септември
той проникнал в помещение на местната болница и направил опит
да открадне трифазен електромотор. След подаване на сигнал,
полицията осуетила кражбата. По случая е образувано досъдебно
производство.
36 чувала тиквено семе са откраднати от частен дом в с. Калугерене. Престъплението е извършено в нощта срещу 3 септември.
Образувано е досъдебно производство.
Пожари в сухи треви край гр.Тутракан и край с.Зафирово са гасили
огнеборците на 8 септември. Няма материални загуби.
Две гнезда на оси в двора на детска градина в Тутракан са обработени от спасителен екип на Гражданска защита 8 септември. За
проблема е сигнализирала директорката на детското заведение. Няма
пострадали деца и възрастни.

Осигурени са нормални условия за началото на
учебния процес
Калина ГРЪНЧАРОВА
ова, което изисква
Законът за народната
просвета – да се осигурят нормални условия за
учебен процес на нашите
ученици, ние, като общинска администрация сме се
постарали да го осигурим
– учители, ремонтирани
училища и детски градини,
транспорт и храна. Така
децата ще учат спокойно,
а родителите им ще са
сигурни в качеството на
училищния бит и образование, сподели началникът на
Управление „Образование”
в Община Главиница Хюсеин Хамди.
Преди началото на учебната година е проведена
работна среща с директо-

Т

рите на училищата и детските заведения, които дават основание за горните
твърдения. Приключили са
конкурсите за свободните
работни места и учебните
заведения са обезпечени с
необходимите учителски
кадри. Във всички училища
са направени леки ремонтни дейности и освежителни процедури.
983 ученици, между които 106 първокласници, ще
пристъпят прага на пет
училища. Четири от тях
са основни, а в града е
средното. И тази година
се запазват средищните
училища, които поемат
ученици от закритите
преди две години учебни
заведения. В тях е организирано столово хранене, а

Хюсеин ХАМДИ

от тази година ще се прилага проектът „Училищен
плод”, посредством който
по два пъти в седмицата
– във вторник и петък, децата ще получават пресни
плодове. Осигурен е транспорт за превозването на
всички ученици от населените места.
Община Главиница има
готовност с проект за

ПОКАНА
Кметът на Община Главиница кани главинишката общественост на 13 септември 2010 г. (понеделник) от 16:00 часа
в Заседателната зала на Общинския
съвет на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на актуализацията на бюджета на Общината, във връзка с разработването на проектобюджет на общинското
предприятие „Общински имоти и комунална дейност.

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

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ
/съгласно условията на чл.15 от Закона за общинския
дълг и Наредба за поемане на общински дълг по чл.4 и
чл. 5 от ЗОД на Общински съвет –Тутракан /

ОБЩИНА ТУТРАКАН ВИ КАНИ
на 17.09.2010 г. от 17:00 часа в заседателна зала
на Община – гр. Тутракан, където ще се проведе
обществено обсъждане на инвестиционен проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и рехабилитация на зелени площи в гр.Тутракан”, във
връзка с встъпването в общински дълг, съгласно
условията на чл.12, ал.5 от Наредба № 24/29.07.2008
г. на МЗХ относно 110 % обезпечаване на авансово
плащане - 871 047,10 лв. по Договор №19/322/00323/
12.08.2010 г. и осигуряване на временен финансов
ресурс в размер на 316 744,40 лв. /за изплащане на
ДДС при изпълнение на дейностите по проекта/,
който е възстановим разход от ДФ ”Земеделие”.
Дейностите по проекта включват: Реконструкция
на 13 улици в гр. Тутракан с обща дължина – 4400
метра и рехабилитация на зелени площи, прилежащи
към някои от улиците.
Достъп до материалите и информация за проекта
е осигурен в стая №7, ет.2 на общинска администрация /ул.”Трансмариска” 31/ ежедневно, в рамките на
работното време.
Кмет на Община Тутракан:
/инж.Г. Георгиев/

включване към програмата
за обучение на 5-годишните
деца, допълни още Хюсеин
Хамди. Детските градини,
след лятната ваканция,
също са започнали работа.
На 15 септември, в 9:00
часа, с вдигане на националния трибагреник ще
бъде даден стартът на
новата учебна година в
Главинишка община.

С куклен театър ще открият учебната
година детските градини
Калина ГРЪНЧАРОВА
ова учебна градина
ще стартира не само
в училищата, но и в
детските градини.
След леко освежаване
на стаите сме готови да
започнем нормален учебен
процес, информира директорът на ЦДГ „Патиланчо”
Марияна Димитрова. Фили-

Н

али към тази градина има
в селата Търновци, Белица
и Шуменци, а децата от с.
Преславци се превозват
със специално оборудван
(със седалки) училищен
микробус.
В ЦДГ „Славянка” ще открият учебната година с
ритуал и програма, подготвена от най-големите възпитаници на заведението. Във

Ново издание за юбилейната
годишнина
Калина ГРЪНЧАРОВА
о повод 70-годишнината от подписването на Крайовската спогодба, с който акт бе възвърната
Южна Добруджа в пределите на България, Историческият музей и в. „Тутракански глас” издадоха юбилеен
вестник „70 години Свободен Тутракан”.
16-страничното пълноцветно юбилейно издание включва интересни исторически материали за събитията
от онези години, чиито автори – известни български
учени-историци като акад. Георги Марков, директор на
Института по история към БАН и проф. Петър Тодоров,
представят фактите.
Публикувани са текстовете на Крайовския договор, на
Закона за уреждане поданството в Добруджа, информация
за първата експедиция в Северна Добруджа, осъществена съвместно с Министерство на отбраната и музея
в гр. Добрич, за проучване на бойния път на Трета армия – освободителка на Тутракан и цяла Добруджа и за
откриване на гробове и военни паметници на румънска
територия.
От изданието ще научите за варварствата по време
на румънската окупация, как е ставала размяната на
населението, спомените на тутраканци за тези дни
също са намерили място на страниците.
Вестникът е богато илюстрован с архивни документи
и снимки.
Радетелите на българщината могат да го намерят по
РЕП-овете в гр. Тутракан.

П

филиала в с. Нова Черна
ще се спази традицията - на
този ден подготвителната
група да посети "голямото"
училище – „Св.Св. Кирил и
Методий”, съобщи директорът Димитрина Панайотова.
След успешно реализирания
проект за ремонт на ЦДГ
„Славянка” и прилежащата
кухня, храната и за филиалите вече се приготвя там

и се разнася до тях, допълни
още тя.
С обновена сграда, занимални и кухня по проект е и
ОДЗ „Полет”, където от началото на месеца възобновиха
работа.
На 15 септември децата от
градските детски градини ще
получат подарък – представление от Куклен театър, гр.
Търговище.
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За воините, които са "знаили да мрат геройски за
техното Отечество"
Калина ГРЪНЧАРОВА
ще един Национален
събор-възпоменание
за Тутраканската
епопея се вписа в историята. На 5-ти септември
в Мемориалния комплекс
„Военна гробница-1916 г.”
край село Шуменци бе почетена паметта на загиналите над осем хиляди воини в
битката за обединението
на Отечеството.
В тази гробница са намерили покой и победители, и
победени – българи, румънци, германци и турци. От
две години насам в тържествата се включват и

О

представители от съседна
Румъния. Този път внушителна група от 120 човека
от гр. Констанца - членове
на Националната асоциация
„Култ към героите” и на
архиепископията положиха
венец пред обелиска.
В Мемориалния комплекс
се стекоха десетки хора

от цялата страна, близки и
родственици на загинали в
боевете край Тутракан.
Най-напред Н.В.Пр. Русенският митрополит Неофит
заедно със свещеници от
Разград, Русе, Кубрат и
Тутракан отслужиха заупокойна панихида за загиналите, а в последвалото светско честване присъства-

щите бяха поздравени от
зам.-кмета Иван Недев и
от полк. Макавей Ремус,
председател на румънската асоциация „Култ към
героите”. На трибуната
бяха още зам.-кметът на
Община Тутракан Румяна
Капинчева, зам.-кметът
на Община Попово Тихомир
Трифонов, Стив Хараламбиев, почетен гражданин на
Тутракан.
Колорит в честването
внесоха облечените в униформи от Първата световна война представители
на Клуб „Традиция” от гр.
Велико Търново и комитет
„Крум Страшний” от гр.
Шумен.
Обелискът в Мемориала
бе отрупан с венци от признателното гражданство,
обществени институции и
политически партии.
Присъстващите не пропуснаха да коментират липсата
на „високи” гости – народни
представители и други държавни мъже и жени.

Всяка година представители на с. Топчии идват на Възпоминателния събор
в Мемориалния комплекс „Военна гробница-1916 г.” и полагат цветя на гробовете. От селото в тази знаменателна битка са загинали 17 войници.

В Тутраканския съд през лятото:

След запивка - присъда за
строшен стълб и кола

Калина ГРЪНЧАРОВА
„Съдебна ваканция” е
популярен израз, изпълнението, на който проверихме
на място през отпускарския
месец август в Тутраканския районен съд. Обикновено, той, изразът, навява
мисли за затворени съдебни
врати. Оказа се, че дверите
на съда са широко отворени
и всеки ден в залите се
гледат дела – граждански
и наказателни. Попадаме на
дело, наказателно, по което
млад човек получи присъда

за меко казано глупава
постъпка, която обаче ще
му тегне като воденичен
камък през годините. На12
август, съдебният състав
воден от председателя
на съда Спас Стефан и с
участието на съдебните
заседатели Ралица Гюмишева и Галя Стойкова
призна за виновен 19-годишния Александър Иванов от
Тутракан. За това, че на 8
март 2009 г., когато все
още лицето е било непълнолетно, противозаконно

е отнело чуждо превозно
средство, като е нанесло
щети върху него и върху
друга чужда вещ – електрически стълб на Е.ОН,
в пияно състояние – 1,66
промила. След групиране на
наложените наказания, съдебният състав постанови
присъда лишаване от свобода за срок от 1 год., като
изтърпяването се отлага
за срок от 3 г. Александър
Иванов е осъден да заплати
разноските на съда, както
и щетите на Е.ОН в размер

Минка Петрова МИХОВА от с. Топчии, Разградско е внучка на Иван Петров П. Кънчев. За дядо си тя знае, че е загинал в боевете за Тутраканската крепост през 1916 г. На
възпоменателния събор бе донесла негова снимка.
„Дядо ми заедно с други войници са отишли на чешмата да пият вода, тук някъде долу.
Той ги е водил и когато се връщали, румънците, скрити на крушово дърво, ги убиват. Найнапред той е загинал в завързалата се стрелба.
Сега аз живея в къщата, в която е роден дядо ми по бащина линия - така се наредиха
обстоятелствата в моя живот. Синът ми живее при мен. Брат ми е военен, завършил е в
Шумен, вече е пенсионер, но живее в Средец.
Всяка година, преди да тръгнем за „Военната гробница”, полагаме цветя пред паметника
на полк. Дяков, който е в центъра на с. Топчии. Този път направихме това с тези хора от
комитета „Крум Страшний” от гр. Шумен – те за първи път идват тук.”
на 2 643 лв.
В началото на съдебното
заседание съдът не конституира като граждански
ищец собственика на повредената кола, тъй като е
закъснял да предяви претенцията си за нанесени щети
по лекия автомобил за 3600
лв. в законния срок.
А иначе в кратце, историята е следната – няколко
момчета се събират в
дома на осъдения да пият
ракия, в нощните часове
част от компанията отива
на дискотека, в стаята
едното момче заспива, а
Александър излиза сам,
качва се на колата на приятеля си спряна в близост
и шофирайки се блъска в
електрически стълб, който
прекършва на две. Банална
история ще кажете. Да,
банална, но можеше да е и
по-страшна.

Лятна школа по антропология
Калина ГРЪНЧАРОВА
Тутраканският исторически музей съдейства на Русенския музей и
домакинства изнесена
Лятна школа по антропология на Нов Български Университет на 8
и 9 септември. Темата,
по която се работи бе
„Антропология на града
– градски пространства
и места на религиозен
култ (християни и мюсюлмани)”. Сред лекторите бе и швейцарският
професор Франсоа Руег
от университета във
Фрайбург, който миналата година също бе в
Тутракан и прави интер-

вюта за Софта боба с
местните жители.
Студентите на доц.
Ирена Бокова и докторанти от Швейцария и
Румъния освен лекции
имаха и практически
занимания на терен в
Тутракан – разгледаха
местни култове към
„бобите” – квартални духове-покровители,
на които мюсюлмани и
християни палят свещи.
Лятната школа включва и разглеждане на
култови практики при
текето на Демир баба
край гр. Исперих и в гр.
Разград.
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Да дариш усмивки и радост на децата
Малките възпитаници на Дома за деца лишени от родителска грижа
в с. Малък Преславец за първи път видяха панаир
Калина ГРЪНЧАРОВА
рейнали от щастие личица, много усмивки и
радостни викове – тази
картина можеше да се види
на 6 септември преди обед на
панаира в Тутракан. Тридесет възпитаници от Дома за
деца лишени от родителска
грижа в с. Малък Преславец
на воля скачаха в замъци,
пързаляха се, а лекият ветрец разпиляваше косите им
на люлките.
За първи път децата виждаха панаир и можаха да
почувстват настроението,
което той създава с атмосферата си.
Това удоволствие им бе
подарено от двамата братя
Хюсеин и Динчер Кючукови
от Тутракан, които по пътя
на неговото осъществяване,
както по-късно стана ясно,
са потърсили съдействие от
фондация „Подай ръка”. В
хода на организацията, към
идеята се присъединяват и
членове на младежката организация на ДПС, които в този
необичаен и за двете страни

Г

ден, бяха заедно с децата.
„Бог здраве да им дава!”,
каза Мария Дякова от с.
Малък Преславец за организаторите на хубавото
събитие. Самата тя работи
с още една жена от селото
– Марина Тонева, по проект
на софийско сдружение,

Нехат КАНТАРОВ, Председател на
ДПС-Тутракан:
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Какво Ви накара да осъществите благотворителната акция
с децата от Дома в с. Малък
Преславец?
- Двамата братя Хюсеин и
Динчер Кючукови се обърнаха
към Фондация „Подай ръка” с
идеята да помогнат на Дома за
деца лишени от родителска грижа
в с. Малък Преславец и поискаха
съдействие. Аз от своя страна се
обърнах към колегите си от гр.
Главиница. Те ми дадоха телефона на директорката на Дома,
свързахме се с нея и уточнихме
деня и часа, в който можем да ги
посетим, да вземем децата и да
ги доведем в Тутракан на панаир. От фондацията потърсихме
и младежката организация на
ДПС, които с ентусиазъм приеха
предложението ни за съвместно
осъществяване на събитието – все
пак за подобно нещо са необходими много повече хора.
Двамата братя осигуриха средствата за закупуване на подаръци
за децата – играчки и транспорта
от Дома до града и обратно,
а също и обяда в заведението
на Хюсеин. Както каза една от
жените от Дома „Бог да ги благослови!”, аз ще добавя „Аллах да ги
благослови и да им даде щастие
на тях и на техните семейства,
както и на всички, които участваха
в тази благотворителна кауза!”
Вижте, ние осигурихме едно
забавление за децата от Дома -

нещо, което нашите деца го имат
и правят всеки ден. Дадохме възможност и те да го усетят, също
като нашите деца, защото на тях
няма кой да им го осигури това
нещо. До края на тутраканския
панаир има време (б.а. до 12 септември), ако някой пожелае може
да повтори нашата инициатива.
Може да се обърне към Фондацията, ние ще помогнем. Вие,
сама видяхте колко се зарадваха
децата – многократно се люляха,
скачаха на батута, не искаха да
се разделят.
Тези деца са с различна от
нашата съдба. Никой не го е
искал, но така се случва понякога. Родителите им, които са ги
оставили без много да мислят,

който носи интересното наименование „Баба от сърце”
и всеки ден се грижи за две
деца от Дома.
„Децата с нетърпение очакваха това посещение, каза
възпитателката Йорданка
Стоянова. Снощи всички си
приготвиха дрешките, вълну-

ващо беше настроението още преди
да видят всичко
това на панаира.
А сега – всички са
доволни и щастливи.”
Сезен ПОСИ:
Аз съм майка и
обичам децата.
Радвам се много,
че се включих.
Тези деца са без
родителска грижа,
нека да почувстват, че са обичани
от всички нас. Винаги съм готова да
помогна. Трудно
ми е да опиша чувствата си в такъв
момент – щастлива
съм, като ги гледам сега. В същото
време ми е мъчно за тях.
Мерал СЕЗГИН, на 16години: Благородно е да
помагаш. Децата от Дома
имат нужда от морална, психологическа и всякакъв вид
друга подкрепа, затова се
включих с удоволствие в

тази акция.
Мелекбер КАСЪМНАЛЪ:
Децата имат нужда основно
от грижи и това е причината, поради която днес съм
с тях.
Севгил КАНТАР: Децата
имат нужда от много внимание и обич, за първи път
участвам в подобно нещо и
съм доволна, че успяхме да
зарадваме малките деца.
Севгин КЮЧУКОВА: За
първи път се включвам в
такова благотворително събитие. Много съм развълнувана и много се радвам, че
успяхме да направим децата
щастливи.
Ерчин ОСМАН: Включих

се в тази кампания от чисто
човешка гледна точка. Тук
сме повече майки, да помогнеш на едно дете лишено
от родителски грижи, да му
дариш щастие е изключително важно нещо. Много съм
развълнувана и даже плаках,
като гледах как се радват
децата на всичко.
Сечел МОЛЛА, на 13 години: Децата са много малки
и имат нужда от обич и някой
да ги гледа.
Със сигурност децата ще
запомнят това първо панаирно пътешествие, подаръците,
които получиха накрая и
обичта, дарена им от организаторите.

Да бъдем добри!

трябва да знаят, че има хора,
които се интересуват и грижат
за тях. Благотворителността е
голямо нещо.
Искам да благодаря на младежката организация на ДПС, в
лицето на Ерчин Осман, Сезен
Поси, Мелекбер Касъмналъ, Севгил Кантар, Севгин Кючук, Айхан
Тахир, Мерал Сезгин, Сечел Молла, Пембегюл Осман. Наистина, те
проявяват инициативност и жизненост, защото искат да покажат,
че в общината има млади хора,
готови да помогнат навсякъде.
И още нещо в тази връзка – днес
на панаира, всички собственици
на люлки и другите занимателни
съоръжения, създадоха комфорт
на тези деца, без да вземат пари.
Така те се присъединиха към
нашата кауза. Това са Йордан
Велизаров от гр. Шумен, Стоян
Тодоров от гр. Варна, Евелин Чакъров и Росица Исаева - и двамата
от гр. Разград.
- Тази благотворителност съвпада и с един празник – сега е
Рамазан Байрям.
- Да, така е. По време на Рамазан Байрам, понеже се пости, на
тези, които постят се дава ифтар
(вечеря). Снощи (б.а 5 септември,
неделя) беше един особен ден за
мюсюлманите – Кадир геджеси.
Всички мюсюлмани се събират
в храмовете и се правят мевлиди
т.е. тези, които имат възможност
подаряват сладкиши в джамиите,
палят се свещи и в полунощ всеки

си пожелава нещо. Обикновено
всички си пожелават най-напред
здраве, защото болниците ни сега
са в тежко състояние. Младите си
пожелават да имат любов, да се
обичат. По-възрастните – берекет
да има и т.н.
Кемал Мутлу от с. Звенимир
даде ифтар в тутраканската джамия – пакети с храна – едновременно със сладките, да нахрани
и по-бедните. Молих се за него,
защото го сполетя нещастие в
семейството. Пожелаваме съпругата му да оздравее, да зарадва
цялото семейство, благодарим му
много - берекетът да го съпътства,
кооперацията, която ръководи да
се развива. За Кадир геджеси,
макар че е криза, Общината отпусна средства по всички джамии в
общината. Да бъде благословена
цялата Община и работещите там.
Със средствата подготвихме пакети за хората. Тъй като джамията е
малка като площ и не всички могат да се съберат, в кв. „В. Левски”
в Тутракан, направихме отделно
обичая. Дойдоха 130 души.
От името на ДПС и фондация
„Подай ръка” искам да благодаря
на Бейхан Сопен, изп. директор на
„Булгартабак”, гр. Исперих, който
както за 6 май и други празници,
така и сега подпомага със средства нашите начинания.
В деня преди Байрама - в сряда
- при нас обичаят е да се раздават
мекици. Те ще се раздават пред
джамията те и всеки може да мине
и да си вземе. За тези, които няма
да имат възможност, натоварили
сме хора от ДПС, те ще разнесат
по учрежденията. Ще занесем и в
Дома за стари хора.
Целта и на ДПС, и на мюсюлманите е да живеем в мир, да има
благоденствие. Затова искам да
пожелания на цялата нация, без
разлика на вероизповедание, етнос и пол, в тези дни на криза да
бъдем единни. Защото, ако не сме
– сами се унищожаваме. Трябва в
годината, покрай християнските
и мюсюлманските празници, а
и не само тогава, да премахнем
завистта и враждата.
- А каква е традицията точно
на празника?
- При нас, на Байрама (на 9

Хюсеин и Динчер КЮЧУКОВИ: По принцип искаме да помогнем на децата, ние сме родители и знаем как се отглежда едно
дете. Затова призоваваме и всички да помагат - кой с каквото
може. Не е необходимо човек да е само богат, за да помага.
Когато човек иска – всичко е възможно и намира начин. Всичко
останало е оправдание.
Да помагаме – това е доброто, което можем да направим за
хората. И друг път сме помагали при различни събития. Ето
тези деца с какво са виновни за своето положение? С нищо.
На тях трябва да се помага. Единственото, което не можем
да им дадем денонощно е обич, семейната грижа. Искам да се
обединим и да направим нещо по-голямо за тях.
септември) се целува ръка, тогава
и големи и малки си прощават
един на друг, скараните, които не
си говорят се целуват и се одобряват. Религиозните празници
са едни от най-великите празници
на света, защото всяка държава си
има празници, но религиозните се
отбелязват от всички хора. Ето,
християните отбелязват Великден
и Коледа, а ние Рамазан Байрам,
Курбан Байрам.
И още нещо ще добавя – в джамията на с. Търновци бе изградена

циментова пътека. Джамийското настоятелство благодари на
тутраканския бизнесмен Георги
Пенев за осигурените баластра
и цимент - да бъдат благословени всички негови намерения
в бъдеще.
Точно на празника Рамазан
Байрам, на 9 септември в 18 часа,
читалището в с. Цар Самуил и
организацията на ДПС в селото подготвят голям празничен
концерт, в който ще се включат
самодейни състави.
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Петко Петков изведе Интрига на републиканско
от стр. 1
От три години Петков
има интересно хоби - конете. „При мен е наследствено. Баща ми и дядо
ми са се занимавали с
коне и конни надбягвания,
разказва той. Отглеждали
са коне, участвали в разни
селски кушии. Те са имали
полукръвни коне и с тях са
участвали по народните
събори.
Аз отглеждам два коня,
чистокръвна английска
порода – тригодишната
Тамада и по-малката –
Интрига - на две години.
Голямата я купих от Севар.
До двегодишна възраст ги
отглеждахме тук в Тутракан и после ги дадох на
тренинг - там имат всички
условия. И двете кобили ги
купих, когато бяха на 7 месеца. За да участва в конни
надбягвания, конят трябва
да навърши 27 месеца. Чистокръвната английска порода за конни надбягвания
са много темпераментни,
неспокойни коне, трудно се
подчиняват. Те са най-скоростната порода в света.
Податливи са и на контузии, имат тънки крака.

до трето място в квалификациите.
Петко Петков е член на
Българската асоциация за
конни надбягвания. Гриша
Ганчев е неин председател,
той поема и целия награден
фонд на състезанията.
Задължително изискване е
конете да са с паспорти,
чипове, обезпаразитени,
да са минали медицински
прегледи. Родословието
трябва да е изчистено.
През 2009 г. Тамада е
участвала в три кръга на
републиканското първенство и на самото републиканско, а също и на два
последващи турнира в Банкя. Три първи места, едно
трето и едно пето има
записани вече в нейната
състезателна биография.
Малката кобила Интрига,
която скоро е навършила
необходимата състезателна възраст, в квалифи-

Петко Петков се надява да запали
любовта към конете и у сина се
Петко - джуниър

През седмицата, когато
съм свободен и през уикенда ходя при тях и участвам
в тренировките.
Малкото конче го купих
от аукцион в Нюрнберг,

„Доста голяма тръпка
е да се занимаваш с коне,
продължава Петко. Това
е хоби, печалба няма. Все
още тук наградите не са
като на Запад или в Турция.
През последните години е
засилен изключително много контролът върху конете
– допинг проби се вземат
на всяко състезание. Носят
се директно в Германия, в
техните лаборатории. На
състезанията, като запишеш коня, преди бягането
казват на коя гара ще е
допинг пробата и нямаш
право да го отпишеш. Ако
го направиш, сами разбирате какво означава. Глобите
са 2 хил. лв. и отнемане
лиценза на треньора, а на
собственика за цяла година
отнемат правата за участие в състезания.”
Всъщност Петко Петков
е единственият от Тутракан, който отглежда коне

Германия. Ходихме заедно
със собственика на Конезавода в Севар – той купи
три коня.”
През последните 3-4 години в България се забеляз-

Чичовците на Петко - Симеон Петков и
Илия Славов също му помагат

ва подем в конния спорт.
Организират се състезания, турнири, репесажи за
републиканско първенство.
Условие за участие в него е
конят да има две класации

Интрига и жокеят Нурай Хамил
на републиканското ръвенство в
Балчик

Определени са условията за
финансиране от ФЛАГ

П

равителството прие
постановление, с което се определят
условията, критериите и
редът за финансово подпомагане на общините за
достъпа им до финансиране
от Фонда за органите на
местното самоуправление
в България „ФЛАГ” ЕАД.
Държавата ще оказва
финансова подкрепа за общините при усвояването
на средства от оперативните програми „Регионално
развитие”, „Околна среда”
и Програмата за развитие
на селските райони. Общините ще бъдат подпомагани при обслужването
на лихви и такси към ФЛАГ
по заеми за финансиране на
проекти по съответните
програми.
С постановлението се
предвижда общините да се
групират въз основа на интегрална оценка за кредитен потенциал, определена
по методика, съгласувана с

НСОРБ. Възприет е предложеният от Националното
сдружение диференциран
подход на компенсиране
според методиката. Интегралната оценка представлява средна аритметична
оценка за периода 20072009 г. на три показателя –
кредитен пул (сравнителен
капацитет на общините да
погасяват кредитни задължения); дял на собствените
приходи от всички приходи; отношение на нетния
оперативен остатък към
всички приходи за местни
дейности (формира се като
разлика между повтарящите се текущи приходи и
текущи разходи).
Средствата в размер
до 4 млн. лв. ще се предоставят от централния
бюджет по бюджетите
на общините като целеви
трансфери и са заложени
със Закона за изменение
и допълнение на ЗРБРБ за
“ТГ”
2010 г.

Бюджетът
се изпълнява успешно

И

кациите за републиканското първенство в Балчик
е регистрирала второ и
трето място, а на самия
шампионат е шеста.

за участие в конни надбягвания. Той се надява, че и
синът му някой ден като
него ще се запали по това
хоби.

Вече е ясен е редът за достъп
на нотариусите
до националната база данни
„Население”

зпълнението на общинския бюджет засега върви
добре, информира зам.-кметът Румяна Капинчева.
Въпреки наложените рестрикции от страна на
държавата и приетата актуализация на бюджета, в администрацията успяват да разплащат задълженията.
равителството прие наредба, която определя
До края на м.юли всичко е разплатено, уточни Капинчева.
условията и реда за достъп на нотариусите
Все още обаче мислим как да се попълнят недостигащите
до националната база данни „Население”,
средства във фонд „Работна заплата”.
поддържана от Министерство на регионалното
Тя е оптимист за финала на бюджетната година в Тут- развитие и благоустройството. Това право им
“ТГ” беше дадено с промените в Закона за нотариусите
раканска община.

Слънчогледът е
предпочитаната култура

О

т Областна Дирекция "Земеделие" информираха, че
в Силистренска област със слънчоглед са засети 370
990 дка, което е със 7049 дка повече спрямо миналата
година. Жътвата на маслодайната култура вече е започнала
в общините Тутракан и Силистра.
Заради високи подпочвени води в региона има пропаднали 840 дка със слънчоглед, над 600 дка с пшеница, 20 дка с
рапица, 460 дка с ечемик.
Очакват се протоколи за 20 дка люцерна, 21 дка арония,
31 дка от домати, които са били наводнени в община
Тутракан.
Буря е унищожила реколтата от 4,5 дка с кайсии. “ТГ”

П

и нотариалната дейност с цел предотвратяване
на имотни измами. Нотариусите ще ползват информацията единствено за служебни цели съобразно правомощията си и при спазване на Закона за
защита на личните данни.
Достъп до базата данни ще имат само нотариусите и помощник-нотариусите, вписани в
регистъра на Нотариалната камара. Той ще се
осъществява по електронен път чрез потребителски интерфейс по защитен канал, с ползване
на универсални електронни подписи, издадени в
съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството изгражда защитения канал и
организира режима за достъп, съвместно с нотариусите, които ще осигурят техническите условия
и средствата за получаване на данните.
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ВГ "Северина” отличена
с грамота на фестивал

Анка МОНЕВА
Възрожденска Трявна приюти за четвърти път самодейци от различни краища

на България с топлина и
гостоприемство - участници
в Национален фолклорен
фестивал „Капитан дядо Ни-

Снимка за спомен с
Володя Стоянов

кола”. Творчески колективи
от цяла България два дни
представяха изкуството си
- певческо, музикално и танцувално - пред стотиците
почитатели на българското
фолклорно богатство. Със
специална покана участие в празниците взе ВГ
„Северина” при НЧ „Н. Й.
Вапцаров” гр. Тутракан с
художествен ръководител
Пенка Велкова.
На открита сцена, пред
многобройната публика, те
имаха честта и удоволствието да представят своето вокално творчество,
като закрият тържествената вечер, за да запее след
тях народния изпълнител
Володя Стоянов - Войводата.
На официалната церемония присъстваха
български поети, фолклористи, етнографи, ар-

тисти, политици, дипломати
и общественици. Със задоволство можем да заявим удовлетвореността на
народните изпълнители от
аплодисментите и възгласите „Браво!”, отправени от

публиката. На ВГ „Северина”
бе връчена грамота от името
на Община Трявна. Нашите
певици – Дарина Миланова,
Ани Козарева, Снежана Делева, Янка Калчева, Пенка
Велкова, Росица Вълчева,

Пенка Георгиева и Анка Монева са амбицирани и през
новия творчески сезон да
обогатяват песенния репертоар и да радват любителите на българската народна
песен.

„Златен Орфей” за Ансамбъл „Денизлерци”
Георги ВАСИЛЕВ,
Кмет на с. Варненци
т 1 до 10 септември в
гр. Приморско се проведе Черноморския
събор „Евро Фолк – 2010”, в
който взеха участие 90 самодейни състава, включително
от Русия и Украйна.
Ансамбъл „Денизлерци”
при НЧ „Светлина - 1904
г.”, с. Варненци, след успешното си представяне на
Старопланинския събор в
гр. Велико Търново, получи
право и покана за участие
във фестивала. Четиридесет
и седем наши самодейци показаха изключително успешно фолклора на с. Варненци
и добруджанския край на
откритите сцени в морския
град.
„Кукерски танци” на популярните „Черни кукери”,
обичаят „Седянка” на Групата за изворен фолклор, „Мегданските хора” на Танцовия
състав и изпълненията на
Женската вокална група за
народни песни се приеха с
бурни аплодисменти от страна на публиката и журито.
Затова и бяха възнаградени
с призовите места.
Самодейците си тръгнаха
със статуетка „Златен Орфей”, Диплом и Почетен знак
за Ансамбъл „Денизлерци”
за достойното и с високи художествени стойности пред-

О

ставяне на Черноморския събор и съществен принос към
съхранението и развитието
на българските традиционни
народни изкуства.
„Денизлерци” спечелиха
първа награда в категорията „Автентичен фолклор”.
Ансамбълът и Кукерската
младежка група са Лауреати
на фестивала, а солистката
Донка Георгиева получи Диплом за своите изпълнения.
Продуцентите на Balkan
Folk Akademy, Euro Folk
Akademy и журито на Черноморския събор оцениха
изпълненията на Групата
за изворен фолклор като
достойни да представят българските народни изкуства в
Европейския шампионат по
фолклор „Euro Folk”.
Приносът на Ансамбъл
„Денизлерци” ще бъде отбелязан при излъчване на
техните изпълнения в телевизионните предавания по
Световната Internet телевизия „Euro folk”.
Представянето на самодейците беше изключително
успешно – чернодрешното
облекло и ефектният танц
кукерите предизвикаха интереса на многобройните
чужденци. Десетки снимки
бяха направени с тях, симпатиите на всички присъстващи
спечели и най-малкият кукер
– 8-годишният Мариян Гора-

нов. Неизменен участник в
Ансамбъла е 82-годишният
Хараламби Димитров, който
от половин век радва публиката по българските сцени,
а акордеонът на Веселин
Стоянов събира на хорото
всички.

При представянето на обичая „Седянка” участваха
семейство Иванка и Димитър
Ганеви, които преди две години честваха златна сватба.
Тук беше и дългогодишната
танцьорка Дамянка Райчева
заедно с майка си. Трогателно добри са отношенията им.
Участието на певицата Донка Георгиева беше впечатляващо – тя извиси глас на
сцената и с мелодичността
на своето изпълнение спечели сърцата на всички.
В групата бе и Иванка Симеонова заедно с двамата си
синове – всички самодейци.
Това е една жена, достойна
за уважение, защото е предала любовта към народното
творчество и на децата си.
Ще спомена и Стефка Кулева
– една всеотдайна участничка в състава на танцьорите,
и разбира се - Цветан Досев
и Димитър Добрев, които са
душата на компанията. Въпреки заетостта им с полска
работа и строителна дейност, те не жалят сили и време и помагат на читалището.
Когато говорим за успехите
на читалището в с. Варненци, не може да не споменем
името на читалищния секретар Олга Атанасова, която
е художествен ръководител
на съставите. Олга Атанасова успя да запази всички
традиции и обичаи свързани с живота на селото, а
направените и съхранени
видеозаписи ще останат за
поколенията.
Като кмет на селото винаги, когато имам възможност,
съпровождам групата самодейци. В присъствието на
тези хора, човек се чувства
като в голямо семейство
– всеки ти е мил с нещо,
заобикваш всички с техните
качества, дори и пропуски.
След изявите на сцената
се запознахме със самодейците от гр. Самоков и
плевенското село Обнова.
Вечерта пяхме, играхме и се
надсвирвахме с тях.
Искам да благодаря на
софийския бизнесмен Божидар Николов за дарителския
му жест – за участието на
Ансамбъл „Денизлерци” в
Черноморския събор, той ги
подпомогна с 500 лв.
Живея с надеждата, че
държавата ще тръгне към
финансов успех - ще задели
средства и за читалищата,
защото животът доказа, че
те са стожер на Българщината.

Спорт

Загуба на ФК „Белица” в
четвъртия кръг

„Спартак 1918” (Варна) разгроми със 7:1 „Белица” в мач
от 4-ия кръг на Североизточната „В” група. Отборът на
Димо Денчев успя да играе равностойно със съперниците
си само през първото полувреме. Варненци поведоха с гол
на Денислав Андреев, след което гостите изпълниха фаул,
топката се отклони в тялото на Латин Венков и влезе
в мрежата за 1:1. В 35-ата минута обаче Андреев вкара
втория си гол и на полувремето резултатът бе 2:1. През
втората част възпитаниците на Димитър Трендафилов
се развихриха и с попадения на Кирил Вълов, Георги Няголов, Димо Димов, Виктор Драголов и Влади Гочев биха
със 7:1.
Кворум Силистра

10-16.09.2010 г.
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Кулинарно ехо от Празника на реката - 1

М

илена ЛАМБАДЖИЕ В А : Приготвената рибена чорба от
тутраканската рибарка бе
оценена като най-вкусната в
конкурса и логично спечели
първо място. Ето как се
приготвя тя:
Нарязаният лук се слага
да ври, добавя се нарязан лющян, а когато лукът омекне
се добавят доматите и 2 бр.
зеленчукови бульона. Докато
ври, се слага лимонтузу,
зелено грозде за киселина и
накрая постепенно се добавя рибата.” Първо се слага
тази, която се вари найтрудно, например сомът.
После мряна, шаран, мелец и
др. В моята чорба има сега
пет вида риба, които аз сама
съм уловила. Рибата, която
ми дадоха организаторите

я дадох на румънския отбор.
Накрая я застроих с 2 яйца
и лимонтузу, а за по-добър

вкус и вид поръсих с още лющян.” – приключи рецептата
Милена.

К

ристиана Драган, Мирела Константин, Миоара и Валентин Постоле са отборът
от гр. Олтеница, получил специална награда за приготвената от тях Рибена
чорба. Рецептата бе спазарена за читателите на кулинарната рубрика на „ТГ”
срещу покана за следващия Празник на реката. А тя е:

Във водата се слагат нарязана глава лук, морков, 1-2 бр. пиперки, червени
домати, лющян (девесил) и сух магданоз да се варят. Като омекнат се слага
рибата, без значение колко видя е тя. Най-хубава чорбата ставала, ако се
сложат и главите от 2 кг. риба – тогава тя се желира и става вкусна.
От голямо значение е боршът, който се приготвя предварително. С него
румънците подкисляват рибената чорба.

Сканди

Място за
вашата
обява
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Ясмин Гюнер, 1, 5 месеца, гр. Търговище

ВРЕМЕТО

Днес облачността ще се увеличи и на места ще
превали. Ще бъде ветровито — ще духа умерен, по
Черноморието и силен източен вятър. Температурите
ще започнат да се понижават. В събота и неделя ще
преобладава облачно време. Валежи ще има отначало
в Западна България, които постепенно ще достигнат
и източните райони и на места ще бъдат значителни
по количество. Ще остане ветровито. Температурите
ще се понижават. В понеделник валежите постепенно
ще спрат, най-късно в източните райони, където ще
духа умерен север-северозападен вятър. Във вторник и
сряда ще има разкъсана облачност. В западните и южни
райони е възможно да превали. Дневните температури
слабо ще се повишат.

Дежурен синоптик: Иван ЦОНЕВСКИ

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
в сградата на Поземлена комисия.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

ТГ

справочник
Продавам
къща с двор 700 кв.м.
в Тутракан
За справки: 0889 230 665

“Кентоя България” ЕООД
гр. Тутракан

Продава къщи с
За кон
так
ти:
възможност за лизинг.
в офиса на
Дава под наем
ул.”Ропотамо”№1
къщи и офиси
или на тел.:
0866/61 014 и 0898597134
на изгодна цена!

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
6 0 6 1 7 - 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
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
6 0 3 1 1 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

13 септември – Найле ХАЙРУЛЛА, Кмет на с. Бащино,
община Главиница
14 септември - Георги ПЕТРОВ, общински съветник
от ГЕРБ, Общински съвет – Главиница
14 септември – Тихомир ТОДОРОВ, Техн. рък-л на

TUTRAKAN.NET

ТАЛ ОН
ЗА
ОТС Т ЪПК А
2 лева от
месечната такса.
Валиден само за
Септември 2010 г.
Всеки абонат,
представил този
Талон в офиса
на ул.Родина №23,
получава
отстъпката!

обект, ДГС-Тутракан
14 септември – Боянка СТЕФАНОВА, ст. специалист
„АТУ”, Община Тутракан
16 септември – Иван ТОДОРОВ, Горски стражар,
ДГС-Тутракан

СМЯХ
Eдин човек си карал Харлито по калифорнийския плаж, когато изведнъж небесата
се разтворили над него и с гърмящ глас
Господ му проговорил: - Защото цял живот
си се стремял да си ми верен, ще изпълня
едно твое желание.
Човекът спрял мотора си и казал: - Издигни мост до Хавай, че да мога да карам
дотам всеки път когато поискам.
Господ му отговорил: - Желанието ти
е материално, помисли за огромното
предизвикателство на такъв тип начинание, за подпорите, които трябва да се
издигнат чак от дъното на Тихия океан
и тоновете бетон и стомана, които ще
са необходими! Мога да го направя, но
ми е трудно да приема стремежа ти за
материални блага. Не бързай, помисли си
и си пожелай нещо, което да е в полза на
цялото човечество.
Човекът с Харлито помислил, помислил

и накрая казал: - Господи, бих искал аз, а
и всички други мъже да можем да разбираме жените; искам да знам какво чувства жената, какво си мисли, когато ме
наказва с мълчание, когато плаче, какво
всъщност има, предвид когато казва, че
всичко е наред, и най-вече искам да знам
как мога да направя една жена истински
щастлива.
И Господ му отвърнал: - Две или четири
платна искаш на тоя мост?
* * *
В съвременния автомобил всичко е обмислено до най-малката дреболия. Заспал
си на волана - бам! - и твоето лице е вече
на възглавницата...
* * *
Две змии си говорят:
- Ние отровни ли сме?
- Защо питаш?
- Защото си прехапах езика.
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