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Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост
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12 октомври - Ден на българската община
Уважаеми жители на Община Тутракан,
Уважаеми общински съветници и служители,
За нас е удоволствие да Ви поздравим по повод предстоящия
празник - Денят на българската община.
Убедени сме, че ежедневно полагате усилия за популяризирането на дейността на местната власт, за да се постигне по-добро
обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото,
както и да се стимулира по-активно и съпричастно гражданско
участие в процесите на управление на местно ниво.

Честит празник!

Кмет: Георги ГЕОРГИЕВ
Председател на ОбС: Любомир БОЕВСКИ

Цена 0.50 лв.

Честит празник!
Уважаеми колеги от общинската администрация
и Общински съвет - Главиница,
Уважаеми жители на Главинишка община,

В навечерието на 12 октомври, когато българските общини
ще празнуват, Ви пожелаваме здраве, сили и много амбиция!
Убедени сме, че и занапред общинските власти ще обединяваме усилията си в интерес на гражданите за осигуряване на
устойчиво развитие на общината и просперитет на всички
нейни жители.
Кмет: Насуф НАСУФ
Председател на ОбС: Расим РАФЕТ

При тутраканските рокери:

Моторите са страст!
- Девизът е "Живеем със сърцата си,
но караме с главите си!”
- Мотоциклетът е хоби,
начин на живот!
- Да си на две колелета и да
те духа вятърът! Какво повече...
Калина ГРЪНЧАРОВА
Това е един летен разговор, под чадърите на
„Хавана”, ей така – пием
си кафето и си говорим
лежерно. За мотори, за
автосъбори, за моторджийската страст. Четирима
рокери пред репортерския
микрофон - Иван Караиванов, Николай Иванов, Симеон Стефанов, Ангел Ганев.

Четири мотоциклета до
отсрещния тротоар… чакат момчетата.
Сега е по-студено, рокерският сезон е към края
си. Този топъл разговор
придружен с представата
за характерния моторен
рев, със сигурност е доказателство, че в Тутракан
се случва нещо, нещо различно, също като живота.
на стр. 4

9 октомври - Световен ден на пощите

За пощенци клиентите
са най-важни

Калина ГРЪНЧАРОВА
Вестници, писма, колети – тези
три думи стоят най-вече зад името
„Български пощи”. Това са трите
универсални услуги, които там
професионално наричат - доставка на периодичен и ежедневен
печат, писмовни и колетни пратки.
Вярно, съвременните технологии
на комуникации понамалиха малко тежестта на пощальонските
чанти, но тази служба едва ли
някога ще се загуби.
В салона на Централната поща в
Тутракан и нейния клон в горната
част на града винаги има хора –
тук се плаща тока и водата, тук
се получават пенсиите, от тук се

изпращат и получават парични
записи. Всеки клиент влиза с настроението, проблема и емоцията
си в пощата, а там го посрещат
служителите, които в този брой на
„ТГ” разказват за своята работа.
Милена ПЕНЧЕВА, касиер, Главна каса: „От 20 години работя в
системата. Започнахме с една
моя братовчедка като пощальони
съвсем случайно. Бяхме тръгнали
да си търсим работа, срещнахме
дядо Иванчо Пощальона тук на
спирката и го попитахме дали в
Пощата има работа. Той ни прати
при Тодорка Дякова и… започнахме като пощальони. После бях в
с. Царев дол началник на пощата,

след това замествах на горния
клон, в Н. Черна, в Ст. Караджа,
тук на касите и сега съм касиер
„Главна каса”. Работата е разнообразна, има различни дейности
освен пощенските, по възложителство. Навлязоха компютрите.
Най-натоварено е, когато се дават
пенсиите. Възрастните хора са
най-съвестните платци и тогава
има най-много постъпления.
Габриела КУЛЕВА, Контрольор
РПС-Тутракан, началник на Централна поща: Работила съм първо
в РЕП, после касиер, икономист,
контрольор, началник и сега съм
и районен счетоводител на пощата. И така изминаха 20 години.
на стр.5
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ЩЕ ОБМЕНЯТ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДДС
България и Румъния ще ускорят обмена на информация
по ДДС, така че да противодействат по-ефективно на
данъчните измами в двете държави. Това предвижда
Споразумението за укрепване на сътрудничеството
в областта на данъка върху добавената стойност,
което е подписано от ръководителите на двете данъчни администрации. Сключеното споразумение ще
даде възможност на българските и румънските данъчни
служители да обменят директно информация помежду
си, в рамките на 15 до 60 дни, така че да може да се
противодейства по-ефективно на данъчните измами. В
документа се предвижда още да се създадат контактни звена от двете администрации в пограничните
райони на съседните държави.
ТРИ ОБЩИНИ СЕ СДРУЖАВАТ
В ЕДНА РИБАРСКА ГРУПА
На 28 октомври ще се състои учредителното събрание, на което се очаква да стане факт сдружението
с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска
група Главиница-Тутракан-Сливо поле”. Последната
подготвителна среща преди учредяването ще бъде
проведена на 21 октомври.
МИГ „ГЛАВИНИЦА-СИТОВО”
През седмицата гр. Главиница домакинство две тематични срещи, които са част от подготвителната
работа по учредяването на Местна инициативна група
между общините Главиница и Ситово, информира зам.кметът Данка Милчева. Участниците са работили в
две фокус групи – „Качество на живот” и „Публичночастни партньорства”.
СТАРТ В КАРИЕРАТА
Юлиана Бъчварова е новият служител в общинската
администрация, който е назначен по националната
програма „Старт в кариерата”. Тя работи в счетоводството.
ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ ВЕЧЕ РАБОТЯТ
От началото на октомври всички пенсионерски
клубове в Тутраканска община и Клубът на инвалидите в града започнаха работа. След решение взето
на сесия на Общинския съвет такива клубове вече
функционират и в селата Нова Черна и Преславци.
Клубове няма само в най-малките села, управлявани
от наместничества.
Клубът на пенсионера, който се намираше на Старата автогара, до края на тази седмица ще бъде
преместен на ново място – в бившата Детска ясла
на „Текето”.
ОБЩИНАТА ДАРЯВА КНИГИ
Художествена литература, закупена от Община
Тутракан ще бъде дарена на всички читалища, училища
и на Историческия музей, съобщи зам.-кметът Румяна
Капинчева. Книгите са от софийското издателство
„Захарий Стоянов”.
КРИМИНАЛЕ
Водач, употребил алкохол, е заловен и в Тутракан.
Два часа след полунощ на 3 октомври по ул. „Христо Ботев” пътни полицаи спрели за проверка лек автомобил
„Пежо”, управляван от 39-годишния П.О. Алкохолната
му проба, измерена с техническо средство, отчела 1,55
промила. Образувано е досъдебно производство.
Кражба разследва и полицията в Тутракан. В нощта
срещу 4 октомври чрез взломяване от административна сграда в село Коларово са откраднати 2 компютъра и сумата от 662 лева. Образувано е досъдебно
производство.
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Главиница ще участва в Рибарската група
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
а редовно заседание
на Общински съвет –
Главиница проведено
вчера, местните парламентаристи дадоха съгласие
Общината да участва в
учредяването на Местна инициативна рибарска група, която ще бъде
осъществена между три
общини – Главиница, Тут-

ракан и Сливо поле. Групата ще бъде регистрирана
като сдружение по закона
за юридическите лица с
нестопанска цел.
Рибарската група ще
има възможност да кандидатства с проекти за
безвъзмездно финансиране
по мярка 4.1 „Развитие
на рибарските области”,
подмярка 4.1А „Финансо-

Изтича срокът за записване в "Чистотата и зеленината
са начин на нашия живот”
Риалити състезанието
„Съкровището на старата река” А
Калина ГРЪНЧАРОВА
ово, интересно състезание организира
читалище „Никола Й.
Вапцаров -1873 г.” в Тутракан. На 18 октомври ще бъде
даден стартът на реалити състезание под надслов „Съкровището на старата река”.
Регламентът включва успешно преминаване на маршрут от Тутракан до местността „Заставата”, като целта е
да бъде открито добре укрито
„съкровище”. Участниците

Н

трябва да покажат и интересни състезателни костюми, които също ще бъдат
оценявани.
До днес, 8 октомври, желаещите да пробват късмета
си, трябва да се запишат
за участие в читалището
на адрес пл. „Суворов” №2.
Телефоните за допълнителна
информация са 086/60 045 и
60 567.
За победителите организаторите са предвидили примамливи награди.

Учебните заведения
имат нужда от ремонти

Н

арочна комисия от
общински служители
и представители на
училищата направи проверка във всички учебни
заведения през последната
седмица на м. септември.
Проверявани бяха сградния фонд, състоянието на
електрическата и водната
инсталация и др.
Според представения доклад в Общината, учебните
заведения имат нужди от

ремонти. Най-належащи
са във Физкултурния салон
на СОУ „Йордан Йовков”
и падащите облицовъчни
плочки в същото, както и
покрива на СОУ „Христо
Ботев”.
Зам.-кметът Румяна Капинчева коментира, че към
по-съществени ремонтни
дейности ще се стигне,
ако в общинския бюджет
има средства.
“ТГ”

Знаят ли кучетата да четат?

С предложения за:
Аеробика за деца с наднормено тегло
Таебо - абитуриетски фитнес
Боди пънп - пилатес за млади майки
Пилатес - аеробика и фитнес за жени
Фитнес
Спининг
Степ аеробика

Заповядайте в Общински център за
извънучилищни дейности /бивш ОДК/!

засаждане на декоративни
дръвчета.
За участниците и организаторите има осигурен
обяд, за гостите от ЖЛМСофия - посещение на музеи
и старата част на града.
От 16.00 часа същия
ден на откритата сцена
в парк „Хр. Ботев” ще
има концертна програма
от местни самодейци.Ако
времето е лошо, концертната програма ще може да
се наблюдава в залата на
ОЦИД (бивш ОДК).
“ТГ”

Помощи за първолаци
и отопление

Калина ГРЪНЧАРОВА
сички подадени молби
в Дирекция „Социално
подпомагане” за помощи за първокласници са
получили одобрение, информира директорът Шенол
Молла. 111 първолаци от
Тутраканска община и 89
от Главиншко в края на м.
октомври ще получат по
150 лв. помощ за старта
на своето обучение.
31 октомври е крайният
срок за подаване на молби-декларации за помощи
за отопление през новия
отоплителен сезон. Началото бе поставено през
м. август, а данните от
обработените документи
към края на м. септември
сочат, че от подадените
805 молби от Тутраканска
община са одобрени 410,

В

Н

Дамски фитнес център

Инструктори: от Елитна фитнес верига
„Атлетик” - София и „Олимпия” Тутракан

кция за почистване на парк „Текето”
под горния надслов
организира Женската либерална мрежа (ЖЛМ) в
Тутракан и служителки от
местната администрация.
Към този актив ще се присъединят хигиенистите от
временната заетост към
Общината и други желаещи
граждани.
В рамките на четири
часа – от 9.00 до 13.00 на 15 октомври, петък,
паркът ще бъде почистен
и освежен. Предвидено е и

а е отказано на 103 лица.
Информацията за община
Главиница е – 812 подадени
молби, 310 – одобрени и 81
отказа. Обработката на
останалите молби продължава.
Според Шенол Молла,
тази година има повече откази, защото правоимащите са извършили продажба
на земеделски земи. Според
последните изменения в
Правилника за прилагане
на Закона за социалното
подпомагане, приети през
м.май, подобни действия са
забранени за лицата, които ползват тази социална
помощ.
Продължителността на
периода, в който лицата
няма да могат да кандидатстват за помощ за
отопление е пет години.

Парите за здраве - на час по лъжичка

От 18 октомври 2010 г.
ще отвори врати новооткритият

И всичко - за Вашия външен вид и
самочувствие!

ят фонд за рибарство, а
продължителността й е
до 2013 г.
В момента се разработва Стратегия за развитие на Рибарската група.
Представител на Община
Главиница при учредяването на сдружението е зам.кметът Данка Милчева, а
на Общински съвет - Тутракан - Красимир Петров.

Днес

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
Общински център за извънучилищни
дейности

-

ва подкрепа за прилагане
на местните стратегии
за развитие и покриване
на текущите разходи на
рибарските групи” по приоритетна ос 4 „Утойчиво
развитие на рибарските
области” на Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство”.
Финансиращият орган на
програмата е Европейски-

О

ткога кучетата могат да четат, та и за тях вече
има изработени забранителни табели? Питаме
и отговор не чакаме, защото глупостта на тази
табела, на която се мъдри името на автора - Община
Тутракан – е безкрайна!
Забраната за разхождане на кучета в градския парк е ясна,
макар никой да не я спазва. Но да забраняваш кучетата да
раждат и то с табели, някак ни идва в повече... и на нас,
хората. Ами, постройте им Родилен дом!
“ТГ”

а 4 октомври Районна
здравноосигурителна
каса Силистра е превела
на болниците от Дулово, Тутракан
и Силистра, сумите за доплащане
за дейностите, извършени от лечебните заведения през месеците
март, април и май т.г. Разпределените средства са в размер на
507 807 лв.
На последната сесия на Общински съвет-Тутракан, в.и.д
управител на тутраканската болница д-р Кръстьо Кръстев каза,
че Здравната каса дължи на лечебното заведение 350 хил.лв.,
които спъват всячески нейната
работа с невъзможността за навременно разплащане с кредитори
и служители.
Заплатена е дейността за месец
август и на останалите договорни
партньори на РЗОК-Силистра.
На 65-те общопрактикуващите
лекари са предоставени 164 590
лв., на лекарите-специалисти от
извънболничната помощ – 121 210
лв., на изпълнителите на дентална
помощ - 82 850 лв., а за извършена
медико-диагностична дейност са
изплатени 32 120 лв. Аптеките,

които са в договорни отношения
с РЗОК-Силистра са получили
148 582 лв. за предоставените в
периода 1–15 август лекарства по
линия на Здравна каса.
Над 50% от болниците у нас са
завели искове срещу държавата
заради неизплатени пари за лечение по клинични пътеки. Това
съобщи председателя на Асоциацията на лекарите в болничната
помощ д-р Динчо Генев.
Преобладаващата част от исковете са заведени от общински
и частни болници, които са изцяло зависими от финансиране
от Здравната каса. По данни на
Асоциацията към момента задълженията на всички болници у нас
към доставчиците на консумативи
надхвърлят 0,5 млрд. лева, а затварянето на болници ще доведе
до фалити на фирми.
От Асоциацията подкрепят новия здравен министър, но смятат,
че той ще бъде принуден да взема
определени решения. Лекарите ще
се включат в протеста на КНСБ
този четвъртък и засега запазват
намеренията си за протести на 15
октомври.
“ТГ”
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Областната администрация изведе Силистра от анонимност
О

бласт Силистра е сред
новите 25 попълнения
в европейската EDEN
мрежа. Този факт подчерта, с личното си участие в
заключителните събития
на тазгодишния конкурс за
отлична туристическа дестинация, екип на Областна
администрация-Силистра.
Зам.-областният управител Денка Михайлова, Даринка Иванова, нач.-отдел и
експертът с ресор „Туризъм”
Ренета Костадинова получиха, от името на Областна
администрация-Силистра,
наградата за най-добра българска дестинация за 2010 г.
Българският екип е допълнил
националният представител
в Европейската ЕДЕН мрежа
Стела Балтова. Разходите
по пътуването и престоя на
българския екип бяха поети
от организаторите от Европейската комисия.
Предметната награда,
онагледяваща с формата си
земното кълбо е символично
отличие, с което се изчерпват материалните стимули,
разказа зам. областният
управител Денка Михайлова
по време на пресконферен-

П

редстоящото преброяване на населението и жилищния фонд бе основен
акцент в заседанието на работната
група към Областния съвет за
сътрудничество по етническите
и демографските въпроси (ОССЕДВ), проведено на 5 октомври,
информира пресаташето Галина
Дойчева. То бе ръководено от
зам.-областния управител Тодора
Цонева, а в него взеха участие
представители на седемте общини
на областта, на Териториалното
статистическо бюро (ТСБ), на
местното представителство на
Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Тутраканска
община бе представена от зам.кмета Румяна Капинчева.
Директорът на териториалното статистическо бюро Стефка
Малчева разясни, подготовката,
организацията и провеждането
на преброяването, планирано
за месец март 2011 година. Основната задача на 17-то поред
преброяване, регламентирано в

Силистренският екип с вицепрезидента на Европейската
комисия Антонио Таджани в
Брюксел

ция в началото на седмицата. Тя подчерта, че проектът
на областна администрация
„Област Силистра представя: седемте състояния на
водата - Дух, Здраве, Вяра,
История, Красота, Традиция
и Бит” е привлякъл вниманието на европейските
институции със своята атрактивност и приложимост,
но той трябва да се развие в
реална туристическа дестиедноименен Закон, е да бъдат получени статистически данни общо
за страната и по отделни административно-териториални деления
за: демографското състояние
на населението (пол, възраст,
семейно положение, раждаемост
и др.); домакинства и семейства;
образование; заетост; миграция;
лица с увреждания, етническа
група, вероизповедание, майчин
език; сгради и жилища.
Новите моменти в този мащабен процес са два. За първи път
през 2011 г. преброяванията ще
се проведат във всички страничленки на Европейския съюз, в
съответствие със специално приет
Регламент №763 от 2008 г. Той
има задължителен характер за
всички държави-членки. Целта е
да бъдат осигурени достатъчно
надеждни, детайлни и сравними
данни за населението и жилищния
фонд, да се осигури сравнима методология и съпоставими данни за
една и съща референтна година.
Предвидена е възможност да се

нация. За да се случи това,
тепърва трябва да се работи
с туроператорски организации, с местните общини и
с бизнеса. Участие в други
проекти на Европейската комисия са добра възможност
за надграждане на новата
дестинация, уточни Ренета
Костадинов – ст. експерт в
областна администрация.
В рамките на дните на
EDEN – срещата в Брюксел

(27 и 28 септември 2010 г.),
е подписана Декларация за
Европейската мрежа от добри дестинации за устойчив
туризъм. Чрез нея, членовете и официално са поели ангажимент да си сътрудничат
и да гарантират постоянен
обмен на информация и
познания за развитието на
туризма. Устойчивостта на
дестинациите е обсъдена и
на тематична кръгла маса.
На пресконференцията бе
представен и 3-минутният
рекламен филм, който засне екип на Европейската
комисия. Той е съпътствал
церемонията по връчване на
наградата. Силистренската
туристическа дестинация,
заедно с останалите 24 - на
страните-членки на Европейския съюз и кандидатите за членство, ще бъде
„качена” на страницата на
Европейската комисия www.
ec.europa.eu
Тържественото награждаване на победителите
в проекта е съвпаднало
с Международния ден на
туризма – 27 септември.
По този повод екипът на
областна администрация-

Предстои
преброяване на
населението и
жилищния фонд

Обявиха новите ръководства Подготовка за зимата
на ГЕРБ в областта
О

Калина ГРЪНЧАРОВА
зпълнителната комисия на управляващата партия ГЕРБ е
утвърдила избора на всички
новоизбрани общински ръководства в страната, стана ясно на пресконференция
дадена от ГЕРБ-Силистра
на 6 октомври. Те уточниха, че досега функциите
на общинското ръководство в Силистра са били
изпълнявани от областно-

И

то, но след
промяната
на устава на
партията,
общинските
ръководства
в страната
вече били
официализирани.
Д-р Мария
Димитрова е
новият председател на
силистренската организация на ГЕРБ, а секретар е Георги Гайдаров.
На пресконференцията
бяха обявени и останалите
общински председатели в
областта.
В Тутракан за общински
ръководител е утвърден
д-р Румен Паунов, секретар
е Светла Стоянова.
В Главиница общински ръководител е Рашко Денев,
а организационен секретар
Лъчезар Петров.

бластният щаб за
координация на спасителните и неотложни
аварийно-възстановителни
работи заседава в края
на м.септември като на
вниманието на участниците от 7-те общини и
ресорните ведомства и
структури, имащи отношение по опазване живота и
здравето на населението,
бе поставен проблемът с
предстоящия зимен сезон.
Зам.-областният управител Денка Михайлова
подчерта необходимостта от добра стиковка
между отделните институции и ведомства, за да
се предотвратят както
дублиране на дейности,
така и излишен разход на
средства. На членовете на
областния щаб беше връчена заповед на Областния
управител д-р Владимир
Янков, в която са указани
ангажиментите на общините и подразделенията
на централните ведомства
за подготовка за работа
при зимни условия, както
и сроковете на изпълнение

на дейностите.
Представени бяха и Областният план за защита
при бедствия, в частта
му за обледявания и снегонавявания и за спасителни
и неотложни аварийновъзстановителни работи.
Детайлно беше изяснена
и законовата постановка
за обявяване на бедствено
положение в отделните
общини.
Нуждаещите се от хемодиализа хора и предоставянето на продукти от първа
необходимост остават
приоритети в усложнена
зимна обстановка, стана
ясно на заседанието. Сред
очертаните проблеми бяха
изведени два основни – недостигът на средства за
работа при зимни условия
и взаимодействието между
областния и общинските
щабове за координация.
Община Тутракан проведе среща във връзка с
подготовката за зимата
с кметовете и кметските
наместници, на която бяха
уточнени конкретните от“ТГ”
говорности.

Силистра се е възползвал от
възможността да представи
страната ни и на специален
информационно-презентационен щанд. Чрез него
е популяризирана както
област Силистра, така и
България с възможностите

постижение „пробивът” на
областна администрация на
международна сцена”.
Кръгла маса, на която
на местно ниво да бъдат
обсъдени конкретните възможности, взаимодействия
и дейности по новосъзда-

Част от екипа даде пресконференция в Силистра

си за туризъм.
Народният представител
от Силистра Стефан Господинов, който присъства на пресконференцията,
окачестви като „сериозно

дената дестинация между
общините, бизнеса и областната администрация, е
сред първите дейности по
практическата реализация
“ТГ”
на проекта.

използва интернет за попълване
на електронен формуляр. Хората,
които няма да ползват тази възможност, ще бъдат посетени от
преброители по местоживеене.
Директорът на ТСБ-Силистра
акцентира върху пояснението,
че статистическата информация,
получена от обработката на преброителните карти се използва
единствено за статистически
цели. В този смисъл, провеждането на преброяването през последните десетилетия са основен
източник за информация, касаещ
етническия състав на населението. Набирането на информация за
етническа група, вероизповедание
и майчин език е регламентирано
и в новия Закон за преброяването. Основните принципи при
събиране на информацията е самоопределянето и доброволното
отговаряне. Отговорите на тези
въпроси ще дадат възможност да
се получи информация за жилищните условия при които живеят
представителите на различните

етноси и тяхната демографска
и социално-икономическа характеристика. Данните ще бъдат
използвани при разработване и
мониторинг на правителствени
документи – стратегии, планове,
прогнози и др.
Стефка Малчева информира
още, че в Закона за преброяване
е предвидена санкция от 60 лева
за лицата, които откажат да бъдат
„преброени” (да попълнят анкетната карта). Вероятно в началото
на 2011 г. ще бъдат определени и
обучени контрольорите, които ще
осъществят на място преброяването. Предстои и провеждането на
разяснителна кампания.
На заседанието, 7-те общини
информираха зам.-областния управител Тодора Цонева за дейността
им, отнасяща се до етнокултурните,
етнорелигиозните, демографските
и други въпроси през изтичащата
2010 г. До средата на м. декември
общините трябва да финализират
плановете си за дейност през новата година.
“ТГ”

Нов генерален консул на Русия в Русе

Н

овият генерален консул
на Руската федерация в
България, със седалище
в гр. Русе Владимир Климанов
връчи на 6 октомври на областния
управител д-р Владимир Янков
екзекватурата си, която му позволява да осъществява дейността си
в поверения му консулски окръг.
Двамата заявиха готовността си
за съдействие и активен диалог
за поддържане на изградените
добри взаимоотношения между
двете страни. Дипломатът увери
своя домакин, че ще инициира и други срещи, на които да
бъдат поставени за обсъждане
конкретни инициативи, които да
разширят и обогатят двустранните
отношения.

Дипломатът инициира срещата си с областния управител в
рамките на опознавателно пътуване в консулския си район,
който включва областите Русе,
Силистра, Разград, Търговище,
Плевен, Ловеч, Велико Търново
и Габрово.
Владимир Климанов е завършил
Московския държавен институт за
международни отношения. Той
владее български и английски
език. От 1992 г. е в системата на
министерството. В периода 20002005 г. e първи секретар в Посолството на Русия в България. През
последните 2 години е началник
на отдел в Четвърти европейски
департамент. Има ранг на съвет“ТГ”
ник 1-ви клас.
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Моторите са страст!

от стр.1
- Откъде тази страст към моторите? – логично задавам първия
въпрос, колкото и лаически да
изглежда той.
Иван КАРАИВАНОВ: За първи
път се качих на „Балкан”-че,
когато бях в 5-ти клас и оттогава
не съм оставал без мотор. То си
е тръпка, то си краста… Много
съм падал, много, не мога да
преброя. Досега съм се отървал
без счупено, само с козметични
дефекти. Най-много съм падал

„Приста”, в Разград и Велико
Търново.
В края на май имаше ретропарти край язовир „Липник” за
стари машини. Там взех награда
за самоделка, за творчество. Това
е признание, което ме удовлетворява.
Николай: Моторът на Иван
винаги е бил перлата в короната
където и да сме отишли. Този
„Чопър” събира вниманието на
всички, които минат край него.
Защото пистови мотори има

8-14.10.2010 г.

Иван КАРАИВАНОВ

женски, за рокерки.
Николай: И обикновено съборите са придружени с големи
концерти на рок-групи. „Епизод”,
„Хиподил”, „Без име” и други са
чести гости на рокерите.
- Кой е човекът в Тутракан,
който ви събира, организира?
Всички: Ванката!
Симеон: Той е човекът, който
ни събра, той ни мотивира и
нахъсва.
- Колко мотори има в Тутракан? Е, тези запалените рокери

си”, защото е доста опасно и
рисковано. Това са адски бързи
машини, които развиват много
високи скорости за много кратко
разстояние. Лошото е, че нямаме
подкрепата на една голяма част
от жителите на Тутракан.
- Защо?
- Ами, защото сме били много
шумни. Ние не сме виновни, че

- Колко километри най-много
сте вдигали?
Николай: - Пистовите мотори
могат да поддържат над 250 км/ч.
А ние си караме по ограниченията, които българските закони
разпореждат.
Иван: Вдигал съм максимум 220
км преди 10 години, когато пътищата бяха по-добри. Това нещо по

един лек автомобил, но това си е
страст, хоби. Един мотоциклет не
е превозно средство, той е хоби.
Иван: Моторите са начин на живот! Да си на две колелета и да те
духа вятърът! Какво повече…
Николай: Нас ще ни радва
хората да са по-просветени, да
срещаме разбиране.
Ангел: Манталитетът на хората

улиците не става. Между другото,
пътищата ни са отвратителни.
Николай: Въпреки че си плащаме данъците всички и то сериозни
данъци. Данъкът на мотора е 160
лв., повече от на кола, а ги караме
по три месеца само в годината.
- Имате ли специална екипировка?
- Екипировката е доста скъпа
– ботуши, ръкавици, специални
костюми, качествени каски – поне
2 хил.лв. струва. Масла, свещи,
гуми – всичко е по-скъпо от

е различен. В големия град полесно се кара, тук – не. Не че искам да се правя на голяма работа,
то така съм забелязъл.
Николай: Догодина Ангел и
Симеон са абитуриенти, ще ги
изпратим както подобава. Ще ги
ескортираме с мотори!
Това са рокерите! Те са различното, те са разнообразието на
малкия град. И ревът на мотори е
различен, защото е признак, наймалкото, на живот!

Николай ИВАНОВ

с „Балкан”-чето, после с едно
„МЗ”, а на събора в Русе падах с
този, големия мотор, показва той
отсрещното рокерско бижу. Това
е „Днепър”, модел 1992 г., двигателят му е руски, конструкцията

много, те са стандартни.
Ангел ГАНЕВ, 18 г.: Съборите
обикновено са с международно
участие. Има гърци, сърби, турци,
румънци. Интересно е.
- Какво правите вие там, как се

като вас...
Симеон Стефанов, 18 год.: Поголемите мотори, от 600 кубика
нагоре, са 8-9, а „Чопър”-ите са 2,
пистовите - около десетина, вкл.
три от Старо село. Под 600 куби-

Ангел ГАНЕВ

Симеон СТЕФАНОВ

почти изцяло аз съм я правил, аз
съм я мислил. Много ми помогна
бай Тошо стругаря - голяма част
от възлите с него сме ги правили.
Като концепция моторът е наследник на „БМВ”. През 1945-та
година руснаците вземат цялата
поточна линия и започват да ги
произвеждат 1:1 само им сменят
имената – М-72, после модификацията „Урал” и сега – „Днепър”.
Каската е войнишка, руски тип,
само съм я боядисал черна да
подхожда на мотора. Ходим по
мотосъбори, аз – от миналата
година. (смее се) Карах едно „МЗ150”, което не беше за събори…
Сега ще си купя нов.
Николай ИВАНОВ: През тази
година десетина души бяхме на
мотосъборите в Русе на хижа

представяте?
Симеон: Има различни състезания, шоута, игри.
Ангел: На последния събор ги
бих на обръщане на гуми.
- Какво означава това?
- Търкаляш огромна гума за
определено време.
Иван: Просто, нямаше равен!
Тръшна всички.
Николай: Различни дисциплини
има. Например Драг – това е на
прав път застават два мотора
на една гума, другата е Стънд –
вдигане на предница на задница,
пируети. Има и състезание за
най-добър звук на мотор, или за
най-красив мотор, както Ванката
спечели такъв конкурс, мистър
и мис.
Иван: Даже и мазни борби има,

ка са повече, „Скутер”-чета има
много, но те не идват на събори,
защото са по-бавни. Ако съборът е
някъде, където се преминава през
автомагистрала, на тях им е забранено да преминават. Въпреки,
че когато сме в колона, органите
на реда не ни закачат.
Николай: „Хонда” карам, „Огнена струя” означава този модел. От два месеца го карам,
на събора в Русе бях с кола. Не
всички имат възможността да си
купят мотоциклети, но в Тутракан
момчетата са много запалените и
споделят идеята за живот на две
колелета. Голяма е разликата да
усетиш скоростта и пътя с кола
и на мотоциклет. Даже ние си
имаме един девиз: „Живеем със
сърцата си, но караме с главите

„Хонда”, „Ямаха” или „Сузуки„ са
ги произвели по стандарт. Всъщност той отговаря и на българския
и на световния.
Ангел: Аз карам мотор от 11-годишен. А преди това карах с дядо
и баща ми, защото не ми стигаха
краката долу, до спирачката.
Николай: При него генетично
е заложено да бъде моторист –
баща му е моторист, от страна
на майка му аз съм му вуйчо
и нямаше вариант да не стане
моторист.
Ангел: Като се качиш на мотора
забравяш всичко. Аз съм голям
привърженик на моторите и се
радвам като видя някой да кара,
няма значение дали кара „Скутер”,
„Симсон” или „Балкан”-че. И аз
съм се учил да карам на „Симсон”,
а после съм се качил на по-големи
мотори. Сега карам „Ямаха” R6.
Симеон: За първи път се качих
на едно „Скутер”-че, като бях
7-годишен. Собствен мотор имах
на 11 години - „Ява”, 350 кубика,
доста голям. Не съм падал, но на
два пъти щях да катастрофирам.
Единият път моторът се подхлъзна, но го овладях, а вторият –
гръмна задната гума. После карах
„Скутер” около три години и сега
ми взеха „Чопър”, 125 кубика.
Надявам се за следващия сезон,
за другото лято, да си взема
„Ендуро”.
Мотоциклетите са различни
класове – скутери, туристически,
чопъри, ендуро, кросови, пистови.
Зависи от предпочитанията, аз
съм фен по „Чопър”-ите и „Ендуро”, понеже са по-удобни за път.
Нормално средната им скорост,
без да се натоварва двигателят е
160-180 км.

И синът ми ще стане
рокер, категоричен е Иван
Караиванов

Пламен БЕЙКОВ:

Баща ми обичаше Тутракан

Пламен БЕЙКОВ е завършил Кралския колеж за музика в Лондон.
Специализирал е в Българската академия за изкуство и култура в
Рим – последният ученик на знаменития бас Борис Христов. Участвал е в летните академии на мецосопраното Маргарита Лилова. В
настоящия момент е солист на Оперно-филхармонично дружество
– Русе. От 1998 до 2007 г. е водил частен клас по пеене и вокална
интерпретация. В камерно дуо е работил с бележития музикант и
педагог Ирина Щиглич до смъртта й през 2007 година. Гастролирал е
като оперен, кантатно-ораториален и камерен изпълнител в повечето
европейски държави, в САЩ и Русия.
Син е на покойния вече изпълнител на стари градски песни Георги
Бейков (дуо "Нове"), чиято кариера е започнала от Тутракан.
Калина ГРЪНЧАРОВА
- С какво и кого свързвате
Тутракан?
- За първи път в живота си дойдох в Тутракан преди 20 години,
когато баща ми ме доведе специално. В къщи много се говореше
за Тутракан, защото баща ми
– Георги Бейков, беше естраден
музикант, един от изследователите на старите градски песни, на
тази част от българския фолклор,
аранжьор, разпространител и
един от страстните изпълнители
именно на стари градски песни.
Та, неговото начало е започнало
в Тутракан, още преди да има

академично образование. Изпратен е бил от тогавашното бюро
„Естрада” да работи в Тутракан и
искаше тогава да ми покаже това
място, за което толкова много се
говореше в къщи – с прекрасните
залези, с Дунава, с къщата и балкона на брега на реката, където
той е живял, а по-късно и майка
ми също. За втори път дойдох
през тази година, в началото на
лятото, тъй като работя в Русенската опера, а тя има желание да
демонстрира и показва своите
музиканти в Северна България и
региона. Получи се добър отзив
от страна и на Общината и на

читалището, където изнесохме
нашия камерен концерт.
- С какво ще бъде свързана
следващата Ви среща с Тутракан?
- Имам идеята и намерението,
тъй като това беше любим град
на баща ми, а и с учудване откривам, че доста хора си го спомнят,
някои от тях през годините и са
поддържали връзка с него, да
направим една изложба посветена
на неговото творчество. През 2013
г. той ще има юбилейна годишнина, но това не пречи и по-рано да
се случи.
- А какво ново предстои във
Вашата работа, публиката какво
да очаква?
- Предстои гастрол с Русенската опера в Испания, това е
тежко изпитание, защото имаме
доста спектакли, в продължение
на близо месец ще пътуваме из
цялата страна с оперите „Тоска” и
„Аида”. След това, аз имам и една
друга любов – това е църковната
музика, с един вокален секстет
„Йоангело”, отново в Испания
ни предстои концерт с църковна
музика. През декември - концерти
и спектакли с Русенската опера, в
София – концерт с моята пианистка Божена Петрова, с която от пет
години работим като камерно дуо,
коледен концерт в Русе…
- Разкажете за работата си с
Татяна Лолова?
- О, Татяна Лолова е привлечена
като един голям почитател на Тутракан. Тя не се стърпя и веднага
ми се обади, за да ми разкаже със
страхотен възторг за своите преживявания тук. С нея имаме една
съвместна концертна програма,
посветена на 200-годишнината на
Робърт Шуман - ние пеем негови
песни, а тя чете фрагменти от
любовната кореспонденция на
Клара Вик, която по-късно става
негова съпруга. Тази програма я
изнесохме в Русе, Пловдив, Бур-

За пощенци клиентите...
се дават пенсиите. Те си мислят,
че ние сме виновни за високите
суми за тока или водата.
Иванка КУЛЕВА: Сега съм касиер-домакин, преди това бях

Денят на музиката - с класически концерт
Анастасия ЯКОВА
Камерният концерт „Musika
Eterna” е част от творческия афиш
на Държавната опера в Русе, с
който пет великолепни изпълнители гостуваха в Тутракан по повод
Деня на музиката – 1-ви октомври.
Така публиката успя да види и
чуе солистите
на Русенската
филхармония
– Пламен Бейков – бас, Богдана Пенева
– виолончело,
концерт-майстор, Божена
Петрова – пиано, Славена
Маркова – виола и Христо
Ганев – обой.
Очакванията на гражданите, които
бяха изпълнили читалищната зала бяха възнаградени с непринудена обстановка и създаване на близост с
изпълнителите. Романтични и
вълнуващи стихове на класици
звучаха в унисон с музиката.
Изненадата на концерта бе
провокирана от водещият Пламен
Бейков. Той изрази своите топли
чувства към Тутракан, тъй като
неговият баща - изпълнителят на
стари градски песни Георги Бей-

ков, е живял и пял няколко години
в Тутракан. Тук той е имал много
приятели и е пазил скъпи спомени
за малкия ни град. За съжаление,
той не е между живите, но и синът
изпитва симпатии и интерес към
нашият край.
В програмата бяха включени

ската „Севдана” на Г. З. Черкин и
произведение на Бела Барток.
Гласът на баса Пламен Бейков,
изпълни със своя специфичен и мелодичен тембър залата. Той прочете
стихотворение и изпя песен, посветени на своят знаменит баща.
Изпълненията на гостите с кла-

произведения на Бах, Моцарт,
Хайдн, Пърсел, Мусоргски, Шуберт, Шопен, Георги Златев Черкин и др.
Удоволствие и настроение предизвика специалното участие на
Богдана Пенева – концерт майстор в Русенската филхармония
с виолончелото. С чувство на
хумор тя се представи и с голямо
майсторство изпълни класиче-

сическите произведения вдъхваше
чувство на хармония, спокойствие
и възвишени чувства. Тогава осъзнаваш, каква голяма сила има
класиката, каква нужда има човек
да се пречисти и да се преклони
пред съвършената музика. Дано
да има повече такива концерти
на тутраканска сцена, защото
в Тутракан има и любители на
класическата музика.

гас, а през ноември и в София - на
сцената на театър „Сфумато”.
- Какво бихте искали да кажете
още на тутраканци?
- Нека да обичат града си, да
знаят, че той не е случаен. Да
знаят, че се намират на страхотно място, щом градът се намира
на брега на р. Дунав. Така както
хората от Русе, Свищов (аз съм
от Свищов) и другите градове по
реката – те са директно граждани
на Европа.
P.S.: На 1-ви октомври, в чи-

талището е получено следнотоелектронно послание: „Искам,
от името на всички, още веднъж
да Ви благодаря за невероятното
гостоприемство! Бяхте много
мили! А наличието на толкова
много и толкова млада публика
стопли надеждите ни за по-добри времена и остави прекрасни
впечатления у нас за вашия град.
Дългата програма ни помогна още
по-пълноценно да изживеем удоволствието от срещата с вашата
публика. А да знаете колко дълго

с моите колеги коментирахме
Читалището! Колко живо е то при
Вас! Колко подредено и уютно!
Това показва какви хора живеят
и работят в Тутракан... В много
отношения, като погледнем нашия
тъжен оперен салон, можем да
вземем пример от вас...
От името на всички ни - Бъдете
здрави и силни - да работите и да
се радвате на красивите неща все
така благородно и неуморно!
Оставаме искрено ваши - Пламен,
Божена, Богдана, Славена и Христо”.

са като малките деца, усмихнеш
ли им се и те ти отвръщат по
същия начин.
Забеляза ли, читателю, че
пощенските служители все клиентите споменаваха? В паричния
салон на тутраканската централна
поща има една папка, в която кли-

Марияна НЕНОВА, Началник на РПС-Тутракан:

Габриела КУЛЕВА

от стр.1
Завършила съм „Икономика на
съобщенията”, майка ми е работила в Пощата, израснала съм в
Пощата, някак закономерно се
наредиха неща. Професия си ми
е. Понякога ми е болно, че някои
клиенти не оценяват труда на
пощенските работници, макар че

Снежана ВАСИЛЕВА
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тук са най-добре обслужвани от
институциите.
Ирина ИВАНОВА: В Тутракан
работя от три години, а преди това
още три като началник на пощата
в с. Царев дол. Хубава е работата,
но малко трудничка – много дейности има вече, с клиентите понякога ни е трудно, особено, когато

Милена ПЕНЧЕВА

пощальон. Приятно е да се работи
с хора, с клиенти. Стремим се да
се отнасяме добре с тях. Не знам
те дали са доволни.
Николина ПЕТРОВА: В „Български пощи” работя от 1989 г.,
в Тутракан от 2006 г., преди това
бях в с. Нова Черна пак касиер.
Разнообразни услуги предлагаме на населението. Мисля, че
клиентите са доволни. Ех, през
зимата, малко ни е студено, вече
не ни дават работно облекло, нито
премии.
Снежана ВАСИЛЕВА, експедитор поща: Започнах като пощальон преди двадесетина години, а
от три години съм в експедицията.
Работата ми харесва, обичам да
съм сред хора. Възрастните хора

енти са вписали своите мнения.
Забележете – няма отрицателни.
Пощенци са особено горди с
едно послание - на клиентката
Ценка Бойчева: „Всеизвестно е,
че живеем във време несигурно,
в лишения и недоимък, без право
на планове за утрешния ден, без
мечти. Не смеем да погледнем
към вестника или да пуснем
телевизора, защото медиите ни
атакуват с песимизъм, страх и
отчаяние всеки Божи ден. Престанахме да общуваме помежду си
– за какво ли да си говорим освен
за кризата във всяка една сфера!
Престанахме да подреждаме трапези за приятели в почивните дни
по обясними причини. Поникна, и
за съжаление, вече избуява в сър-

Рутинните дейности характерни за пощите се изпълняват ежедневно. Необходимо е повече внимание
към социално-битовите условия – те трябва да се
подобрят. На територията на двете общини, които
обслужваме – Тутракан и Главиница, проблемите са едни
и същи - има сгради за ремонт, но засега не ни отпускат средства. Служителите са стриктни, изпълняват
си задълженията.
На служителите благодаря, че ме приеха така радушно
всички и им пожелавам по-дълго време да имат възможността да работят тук.
Желая им преди всичко здраве на тях и техните
семейства!
цата ни безверието в бъдещето,
злобата и завистта. Все по-рядко
се усмихваме и все по-рядко
срещаме усмихнати хора...
И все пак!
Има хора, заредени с положителна енергия, добросърдечни,
отзивчиви, винаги усмихнати,
готови да споделят всички хубави
неща на света с всеки срещнат
човек. Това са служителите от паричния салон при ТП „Български
пощи” в гр. Тутракан. Влезе ли
човек при тях – каквото и да е на
душата му, колкото и да е препъл-

нено сърцето му – излиза ведър,
одухотворен и усмихнат.
Благодаря Ви, мили хора! Благодаря Ви, че Ви има!
Повярвайте ми, на Вас и такива,
като Вас, се крепи надеждата за
общото ни „утре”! Не! Това не са
пресилени думи – това е пътят
към издръжливостта и вярата,
че въпреки всичко, можем и ще
преодолеем трудностите днес,
утре и в бъдеще.
С уважение: Ценка Бойчева”

Честит празник!
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За празника се поздравихме взаимно
О

Надя ТОРЛАКОВА
т години стана традиция ние, пенсионерите, членове на
пенсионерските клубове, да
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Следпразнично

ни чакаха.
Вокалната група за шлагерно пеене и Вокалната
група „Росна китка” с музикален ръководител Валентин
Василев с удоволствие ги

Василка
НИКОЛОВА

На нас, Петте

посещаваме нашите приятели – хората, които живеят
в Дома за стари хора в гр.
Тутракан. Поводът за посещението ни беше 1-ви октомври – Международният ден
на възрастните хора.
Щастливи бяхме всички – ние, защото видяхме
отново салона препълнен
с очакващите ни живущи в
дома. Те - нашите приятели,

Как аз да започна това що тлей във мен?
Иде ми да се отприщя като бент...
Но ето, че започвам с думи прости аз,
да дам пояснение на някои от вас.
Всяка сряда седмично ние, все Петте
се събираме всички в това кафене.
Спорим, смеем се, говорим за отминалите дни,
кой какво е сторил и ще сторим и за бъднини.
Като сме пенсионери, ний сме пак човеци
годни за раздумка, даже и за песни.
Какво ни остава освен старостта,
шлагери стари от ония времена.
Е, макар че сме малко поизносени,
ние сме си пак ние,
гледаме самотата в очите – не ще ни убие.
Няма да дадеме нищо ей така,
ще се борим в живота даже в самота.
Но пък нея, самотата, като сме Петте,
хич не й е мястото там където сме.
Аз желая здраве, дълги, дълги дни
да разнищваме още наш`те младини,
кой какво е дал на синове и дъщери
и какво ли ще получим ний на старини.

поздравихме с подходящи за случая песни.
Ангелина Върбанова
им разказа интересни
случки, с които ги разсмя. Николинка Кирилова ги поздрави с весела
хороводна песен на която се хванахме всички
на хорото. Попяхме си,
поиграхме си, почерпихме се и си пожелахме
нови срещи.

записа ФК "Белица"

Новите студенти да си платят
здравните вноски

И

ма голяма вероятност щите студенти трябва да платят
студентите, които тази сами здравноосигурителните си
година са първокурсници, вноски.
да се окажат на една крачка от
Проверка на НАП показа, че
прекъсването на здравноосигу- болшинството от студентите не
рителните им права. По данни на знаят това свое задължение. За
НАП над 70% от редовните студен- това агенцията стартира инфорти, които са български граждани, мационна кампания, в която се
имат пропуски в здравното осигу- очаква да се включат най-голеряване за 1, 2 или 3 месеца. От на- мите университети в България
чалото на 2010 г. при повече от три и най-посещаваните студентски
неплатени вноски за последните сайтове. От НАП са изпратили
три години се губят здравни права. писма до ректорите на висшите
Така не малко студенти могат да учебни заведения с предложесе окажат без право да ползват ние да участват в кампанията
безплатните здравни услуги.
по информиране на студентите.
В типичния случай проблемът Като допълнение, от приходната
идва от това, че учениците за- администрация са подготвили
вършват средното си образова- и разпространили диплянки, в
ние до края на юни на текущата които се разясняват задълженията
година, а започват следването си на редовните студенти, които са
през септември или октомври. български граждани, свързани със
В диапазона юли - септември здравното им осигуряване.
те не са осигурени за сметка на
Информационните материали
свободен удар - отбелязва републиканския бюджет, защото за кампанията могат да се изтегпобедното попадение. Само не попадат в нито една от двете лят от интернет страницата на НАП
малшанса не позволява на категории. За този период бъде- www.nap.bg.
гостите да си тръгнат с
по-сериозна преднина.
„Виждам голям потенциал
в този отбора. В него е
народна, естрадна, поп- фолк музика
постигната добра сплав
между опитни и млади футболисти. Ще разчитаме на
Клавир и гайда - Илиян Марков
футболисти, предимно от
Китара и вокал - Александър Тодоров
региона и в момента очакСолистка - Снежана Радева
ваме две нови попълнения,
с които целим да подсилим
За заявки: 0896 82 82 60 и 0896 66 49 05
отбора. Искам специално
да благодаря на г-н Димо
Денчев за всичките усилия,
които полага за футболния клуб” - заяви в края
л.а. "Фиат Крома", 1989 г., газна разговора треньорът
бензин, аларма, шибидах.
Тодоров.
Капитанът, който е и
За справки: 0899 486 460
голмайстор - Габриел Георгиев допълни, че отборът
посвещава тази победа
специално на президента
с есеннона клуба Димо Денчев. Така,
зимни боти и ботуши на много нислед третата поредна
ски цени! Предлагаме също бижутепобеда, „Белица” е с 13
рия, колани, козметика, чанти.
точки в актива си и заема
8-мо място във временното
Заповядайте в магазина за Обувки
класиране – най-високото
на
"Текето", който работи и в събодо момента от началото
та и неделя
“ТГ”
на първенството.

- Тодор Тодоров е новият треньор
- "Белица" се изкачи на 8-мо
място в класирането

О

тборът на Димо Денчев постигна важна
победа като гост
с 2:1 над „Черноморец”
(Бяла) в мач от 9-ят кръг
на „В” Североизточна АФГ.
Специално за „Кворум Силистра” новият треньор на
„Белица” Тодор Тодоров (на
снимката) разказа подробности от двубоя. Още в 16
мин. на гостите се отменя
гол заради несъществуваща засада. Малко след
това, поради неразчетено
излизане на вратаря на
„Белица” Василев, домакините откриват резултата. В 44-та мин. обаче
Габриел Георгиев навързва
двама защитници, след което шутира към вратата.
Вратаря на „Черноморец”
отбива, но най-бързо до
топката стига Мерджан
Мехмедов и безмилостно я
отправя в мрежата. През
второто полувреме „Белица” доминира през цялото
време и логично се стига до 70-та мин., когато
Габриел Георгиев с един от
неговите специалитети –
перфектно изпълнен пряк

Формация "ИЗВОР"

Продавам

Ново зареждане

Двудневна екскурзия
на 16-17 октомври 2010 г.
Маршрут: Враца - Пещерата „Леденика” –
Черепешки манастир - Вършец - Клисурски манастир – Белоградчик – пещера "Магурата"
I ден - 6:00 – Отпътуване по маршрут Русе – Плевен - Враца
По желание – посещение в Исторически музей Враца,
където е изложено Рогозенското съкровище, Ботевата зала и
Експозицията „Традиционни превозни средства и модерно
коларство”
13:30 – Посещение на Пещерата „Леденика” - един от бисерите на Врачанския балкан.
15:00 – Отпътуване за Черепешки манастир „Успение Богородично”
19:00 – Настаняване за нощувка във Вършец
ІІ ден - 7:00 – Отпътуване за Клисурски манастир.
09:00 – Отпътуване за Белоградчик с панорамна разходка до
Белоградчишките скали и посещение на Крепостта "Калето"
и пещерата „Магурата”
15:00 – Отпътуване за Тутракан
20:00 – Пристигане.
Цена: 115 лв. при група от 17 човека
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 1 нощувка със закуска, курортна такса, придружител от фирмата и
“Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време
на екскурзията.
Цената не включва: Вход музеи Враца – възрастни – 2 лв.,
ученици и пенсионери – 1 лв.; Вход пещера „Леденика” –
възрастни – 3 лв., ученици - 1,50 лв.; Вход Белоградчишка
крепост – възрастни – 4 лв., ученици и пенсионери – 2 лв.;
Вход пещера „Магура” – възрастни – 5 лв., ученици и пенсионери – 3 лв.
За записвания: Анастасия Якова, тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453

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

Продавам
апартамент, 64 кв.м
в гр. Тутракан.
За справки: 0884 024 548

Бърза кухня
Бърза закуска
Съставки: 3 пълни ч.ч.
брашно, 1 кофичка кисело
мляко + 2 ч.л. сода за хляб в
него, 200-300 грама сирене,
щипка сол

Начин на приготвяне: В дълбок съд се из-

сипват горните продукти и се
разбъркват добре с лъжица.
Взема се от тестото с лъжицата и се слагат "рошави"
топчета в предварително
намазана с масло (каквото

имате под ръка) тава. Върху
всяко топче се слага бучка
краве масло, така че леко
да влезе в тестото. Пече се
в предварително загрята
фурна до порозовяване.

Бърз кебап със зеленчуци
Съставки: 600

г крехко месо от
плешката, 4 моркова, 3-4 пиперки, 3-4
картофа, 2 глави
лук, 4-5 скилидки
чесън, 4-5 лъжици
мазнина, 1 лъжичка червен пипер,
магданоз, мащерка
или чубрица, 1 чаша
домати - настъргани или нарязани на
ситно, сол.

Начин на приготвяне: Нарежете месото на

хапки. Сложете го в тенджерата под налягане и покрийте
със зеленчуците, нарязани
на филийки. Прибавете чесъ-
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Американска салата
Съставки: 2 сварени
царевици, 1 червена пиперка, варено месо от раци
(бяла риба, калмари), парче
овче сирене, няколко листа
зелена салата, 4-5 лъжици
олио, 2 лъжици оцет, 1 лъжица горчица, 1 главичка лук, 2
сварени жълтъка, сол и черен
пипер на вкус, магданоз.

Съставки: 300 г наденица, 100 г сирене ("Тилзит"),
2-3 лъжици разтопено краве
масло, 1 глава лук, 1 скилидка чесън, парче целина, 1 пиперка, 3 домата, по 1 щипка
босилек и червен пипер.

Начин на приготвяне: Нарежете на ситно

Начин на приготвяне: Покрийте елипсовидна

чиния с листата от салатата.
Нарежете на ситно месото и
пиперката (оставете малко
за гарниране), смесете ги и ги
изсипете в средата върху салатата. Покрийте с оронените
царевични зърна. Гарнирайте
салатата с парченца сирене,

стръкчета магданоз, парченца пиперка и месо. Смесете
олиото, оцета, жълтъците,
ситно нарязаните лук и магданоз, черния пипер и солта.
Разбъркайте добре и залейте
салатата. Поднесете веднага.

Баница с тиква

Съставки: 500 г кори, 4
ч. настъргана тиква, 1 ч. захар, 2 л. галета, 1 ч. счукани
орехови ядки, 1-2 лъжички
канела, 1 1/2 пакетчета краве
масло, 1 ванилия.

Начин на приготвяне: Смесете 1/2 ч. захар,

на, мазнината, подправките,
доматите и залейте с 1 чаша
топла вода. Затворете капака и варете на тих огън около
30 мин. Поднесете ястието
топло със ситно нарязан
магданоз.

орехите, галетата и канелата.
В обилно намазана с масло
тава редете корите, ръсете
всяка с разтопеното масло,
тиквата и ореховата смес.
Последните три кори (изберете цели и ги изрежете
предварително според големината на тавата) се ръсят
само с масло. Нарежете баницата на триъгълни парчета,

Бърза вечеря

поръсете с останалото масло
и я изпечете в умерена фурна. Междувременно в съда, в
който сте разтопили маслото, сложете 1/2 ч. захар, 1/2
ч. вода и ванилията. Загрейте
до кипване. Щом извадите
баницата от фурната, залейте
я със студения сироп. Поднесете я студена.

лука, чесъна, целината и пиперката и ги задушете в маслото и 2 лъжици вода, докато
омекнат. Прибавете настърганите домати и подправките
и варете на тих огън да се
посгъсти сосът. Нарязаната
на кръгчета наденица наредете в огнеупорна тавичка и

запечете във фурната.
Залейте я със соса и покрийте със сиренето, нарязано на тънки филийки. Запечете, докато се позачерви.
Поднесете ястието топло със
салата от печени пиперки и
топла погача.

Бърза и вкусна туршия
Съставки: за 1 буркан
от 3 л: за саламурата - по 1
к. ч. мед, захар, сол и олио,
500 мл оцет, 600 мл вода,
10-15 зърна черен пипер, 5-6
зърна бахар; червени камби,
карфиол, моркови, дребни
зелени домати, 3-4 стръка
целина.

Начин на приготвяне: Нарежете морковите на

кръгчета (с къдрав резец),
камбите - по на 6 парчета,
карфиола - на розички. Нардете ги в буркана плътно (без
да ги притискате), между тях
слагайте листа от целина.
Прибавете продуктите за
саламурата. Сложете венче
от дръжките на целината.

Затвор е т е
капака
с машинка.
Обърн е т е
ня кол ко пъти
буркана, за
да се размеси саламурата.
Това се повтаря 3-4 дни. Понеже зеленчуците омекват,
допълнете буркана с доматчета и го затворете отново.
Съхранявайте на хладно.
След като отворите готовата
туршия за консумация, за
препоръчване е да я прехвърлите в малки буркани.

Сканди

Място за
вашата
обява
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ВРЕМЕТО

До края на седмицата времето ще остане доста хладно. По-често ще бъде предимно облачно и на места ще има
слаби превалявания. Ще духа слаб, в Дунавската равнина
и Източна България умерен вятър от север. Температурите
ще бъдат доста ниски, особено сутринта в петък и събота,
когато ще има значителни намаления на облачността и на
места, главно в затворени котловинни полета, където ще е
почти тихо, минималните ще са близки до 0° и ще се образуват слани. Дневните температури и в петък ще са около
10°, през почивните дни слабо ще се повишат. В началото
на следващата седмица ще има променлива облачност,
в понеделник почти без валежи, във вторник и сряда,
главно в Южна България на места е възможно да превали.
Дневните температури ще се повишат още малко.

"Той е малък, но... вече
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА
знае!" 3-годишният Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Мартин
Коафьорката Офелия
Стефанов
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
Бъчваров
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
от гр.
в центъра на Тутракан,
Тутракан в сградата на Поземлена комисия.
Заповядайте!


ТАЛОН

Бързи заеми
само срещу лична карта!
За справки: 0866 60 097,
0885 154 405

за безплатна обява
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

тел.: 0894 204 486

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
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
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Честит рожден ден
и да почерпят:

8 октомври – Лъчезар ПЕТРОВ, общински съветник от ГЕРБ, Общински съвет – Главиница
8 октомври – Николина ДИМЧЕВА, чистач, Община Тутракан
8 октомври – Георги ЧОБАНОВ, нач.-отдел, Община Тутракан
9 октомври – Нели МАНЧЕВА, учител, СОУ „Йордан Йовков”
9 октомври – Бедиха ХЮСЕИН, ст. Счетоводител, ”Социално
подпомагане”-Главиница
11 октомври – Петранка МИЛУШЕВА, сектор „МТД”, Община Гла-

TUTRAKAN.NET

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

виница
11 октомври – Ниязи ИДИРИЗ, общински съветник от ДПС, Общински
съвет - Главиница
12 октомври – Анелия КАЛДАРЕВА, учител, СОУ „Й. Йовков”
12 октомври – Людмил СПАСОВ, предприемач, гр. Тутракан
13 октомври – Иванка ЗМЕЕВА, учител, СОУ „Й. Йовков”
13 октомври – Красимира НЕЙЧЕВА, библиотекар, СОУ „Й.Йовков”
14 октомври – Гинка ГЕОРГИЕВА, учител, СОУ „Й.Йовков”

СМЯХ
Късно вечерта майка уговаря малкото си хлапе
да си ляга:
- Хайде, стана време за сън! Виж и по телевизията
леличките вече започнаха да се събличат.
* * *
Нудист отишъл на плаж. Още на входа видял много
голяма табела: „Внимание! Върлува манаф!" Позачудил се, огледал се – нищо, и продължил. По-натам
видял втора по-малка табела със същия надпис. Пак
се огледал - пак нищо, поуплашил се малко, но отново продължил. Съвсем до брега видял нова табела,
съвсем малка, едва се подава от пясъка. Навел се и
прочел: "Предупредих Ви още на входа!
* * *
Двама футболни запалянковци си говорят:
- Слушай, искаш ли да направим така - който умре
пръв, ще слезе при другия да му каже дали в рая се
играе футбол.
- Добре!
Един ден единият умрял, слязъл при другия и му
казал:
- Такааа... Имам една добра и една лоша новина.

- Давай първо добрата.
- Добрата новина е, че в рая се играе футбол, а
лошата е, че утре си канен за полуфинала.
* * *
Спокоен есенен следобед. На пейка в парка седят
момък и девойка и играят вечната игра.
- Ох, заболя ме пръстчето! - превзема се девойката.
- Сега ще го излекувам! - казва момъкът и го
целува.
- Мина ми, но сега ме заболя бузката! - казва
девойката.
- Сега и нея ще излекувам! - казва момъкът и я
целува по бузката.
На близката пейка седи як, мустакат чичко, който
казва:
- А бе, младеж, а можеш ли да лекуваш хемороиди?
* * *
- Докторе, след тази операция ще мога ли да
бъда баща?
- Разбира се, ... обаче само духовен.
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