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Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 38

Година XLIX

15 - 21 октомври 2010 г.

Цена 0.50 лв.

Сребърна купа

за Камен Мирославов

Абонамент'2011
"Тутракански глас" Вашият вестник!
Годишен абонамент - 25,00 лв.

Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК

Денис Идрис е шестнадесети на 5 хиляди метра
едноместен каяк
Калина ГРЪНЧАРОВА
Пловдив бе домакин на
18-та традиционна регата по кану-каяк “Никола
Велев”, която се проведе
на 10 и 11 октомври.
На Гребния канал стар-

тираха 175 гребци от 17
български клуба – „Левски”,
ЦСКА, „Локомотив” - София,
„Локомотив” - Русе, „Академик”, „Тракия” - Пловдив и
други.
Тутраканският клуб по
на стр. 6

Насуф НАСУФ, Кмет на Община Главиница:

Независимо от кризата, работим по всички текущи задачи

- Вече е студено, като
че ли много бързо тази
година ще прескочим от
есента в зимата. Ще успее ли Община Главиница
да се справи със снегопочистването? Стигат ли
ви средствата?
- Подготовката за зима-

та стартирахме с откриване на процедурата за
набиране на кандидати за
изпълнители на снегопочистването. Очаквам до
20 октомври да сключим
договори с тях. В общината има зареден пясък,
предстои да купим сол.

Средствата за снегопочистване не стигат до
никъде. Стандартите са
едни и същи за всички, но
трябва да се има предвид
характерните особености
на всяко населено място и
прилежащите пътища. Не
могат да се сравняват селищата нито като разположение, нито като зимна
обстановка, навсякъде е
различно.
- Заредени ли са с горива училищата, очаквате
ли проблем с превозването на децата?
- Да, заредени са с горива всички училища и
детски градини. Няма да
има проблем с извозването на учениците, нито с
изхранването им. Всичко
сме подготвили.
- По кои текущи въпроси
сега работи общинската
администрация, докъде
стигнахте с отдаването
на земите от общинския

Продължава на стр. 4
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
ДНЕС – ЕКОАКЦИЯ
Женската либерална мрежа е организатор на акцията
по почистване и залесяване на парка до „Текето” в
Тутракан. Специално за случая от София ще пристигне
нейният председател Анелия Атанасова. От името на
неправителствената организация Атанасова ще дари
комплект издания посветени на Третото българско
царство на Историческия музей, читалището и едно
от училищата.
ДОБРИ ОБЩИНСКИ ПРАКТИКИ
Днес на тутраканските общинари гостуват техните
колеги от администрацията на гр. Генерал Тошево.
Целта е да бъдат обменени добри практики в местното
самоуправление.
РИАЛИТИ СЪСТЕЗАНИЕ
На 18 октомври (понеделник) ще стартира реалити
състезанието „Съкровището на старата река”, организирано от читалище „Вапцаров”. Участниците ще
преминат по маршрут от Тутракан до „Заставата”,
като целта е да бъде открито „съкровището”.
РИБАРСКА ГРУПА
На 21 октомври от 16:00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе събрание за учредяване на
Сдружение „Местна инициативна рибарска група Главиница-Тутракан-Сливо поле”. Трите Общински съвети
са дали съгласие за учредяването и са избрали свои
представители в събранието.
ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ
Библиотеките при читалищата в селата Белица и
Цар Самуил са одобрени за участие в Програма „Глобални библиотеки-България”. До края на м. ноември Общинският съвет трябва да вземе решение за подкрепа,
а до 10 януари 2011 г. – да се подпише споразумението
с културното министерство и ПРООН.
РЕМОНТИРАТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА В НОВА ЧЕРНА
След констатациите на комисията проверила състоянието на сградния фонд в общинските училища и
детски градини, до края на месеца ще бъде подновена
дограмата в детската градина на с. Нова Черна.
Успоредно със започналия там ремонт и в Кметството в с. Шуменци ще бъде ремонтиран покрива на
сградата.
IN MEMORIAM
На 6 октомври 2010 г. на 83-годишна възраст ни
напусна Борис Илиев. Инициатор и учредител на Културно-просветно дружество "Родно Лудогорие", както
и автор на изследвания за четата на Таньо Войвода.
Известен фолклорист, историк, етнограф и краевед,
автор на много книги.
Борис Илиев е почетен гражданин на Тутракан.
Поклон пред паметта му!
КРИМИНАЛЕ
Пореден случай на управление на МПС след употреба
на алкохол е установен от тутракански полицаи. На 7
октомври около 22.45 часа в близост до село Преславци
те спрели за проверка лек автомобил „Опел Корса”,
управляван от 47-годишния С.А. Алкохолната му проба,
измерена с техническо средство, отчела 1.28 промила.
По случая е образувано досъдебно производство.
Кражба на селскостопанска продукция е регистрирана в село Сокол. В нощта срещу петък неизвестно
лице отнело от частен дом в селото 25 чувала тиквено семе. Щетите се изчисляват на около 1800 лева.
Случаят се разследва от РУ „Полиция” – Тутракан,
образувано е досъдебно производство.
Водач в нетрезво състояние е установен от полицията в Тутракан. Един час след полунощ на 14 октомври
по ул. „Витоша” пътни полицаи спрели за проверка
лек автомобил „Опел”, управляван от 22-годишния А.У.
Алкохолната му проба, отчетена с техническо средство, показала 1,25 промила. Образувано е досъдебно
производство.

Внесен е нов проект
П

Калина ГРЪНЧАРОВА
роектът „Рехабилитация на общинските пътища и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Белица” бе
внесен вчера в Разплащателна агенция-Силистра,
информира зам.-кметът
Иван Недев. На последното
си заседание местните

Емилия ШАРБАНОВА,
Председател на ОбС на КНСБТутракан
спешно приключи
първият обучителен
курс за работещи по

У

Ключова компетентност
„Общуване на чужди езици”
/Английски език/, организиран от ОбС на КНСБ Тутракан.

път Тутракан-Търновци
до с. Пожарево с дължина
6,117 км и пътната отсечка между селата Антимово
и Търновци с дължина 2,150
километра.
Прогнозната стойност
на строително-ремонтните дейности за реконструкцията на пътищата
е 3 милиона и 900 хиляди
лева, а за ремонта на водопровода в с. Белица – 1
милион и 200 хиляди лева.

Курсът е финансиран по
ОП „Развитие на човешките ресурси” схема – „АЗ
МОГА”.
Той стартира на 17 май
и приключи пет месеца

по-късно - на 10 октомври
с финален тест. Професионализмът на преподавателя и желанието за

развитие на участниците
са в основата на добрите
резултати - всички 10 курсисти са положили успешно
тест. Те вече притежават
сертификат за владеене
на Английски език на Ниво
Б2. Продължителността
на курса е 300 часа. Той се
провежда след работно време, в сградата на ОбС на
КНСБ – пл. ”Суворов” №1.

Към този момент, чрез
Сдружение „Колеж за работническо обучение” се
провежда още един курс с
ваучери по схема „Аз мога”,
който ще приключи на 30
октомври.
Предстои сформирането
на групи за още безплатни
за курсистите обучения
за придобиване на ключови
компетентности.

Учебните заведения са заредени с горива
- През ноември и декември по една детска градина няма да работи
Калина ГРЪНЧАРОВА
сички училища в общината са заредени
с течно и твърдо гориво, което ще им стигне
до края на м. януари 2011 г.
Засега парното отопление
в училищата не е пускано,
а в детските градини за
начало ползват печки на
ток, докато навън паднат
повече температурите.
Официалният отоплителен сезон започва от 1-ви
ноември.

В

Заповедта във връзка с
ограничаване на разходите
в детските градини ще
бъде спазена и през месеците ноември и декември
– по една детска градина
няма да работи.
През ноември ще работи
ЦДГ „Патиланчо” и ОДЗ
„Полет”, а през декември
- „Патиланчо” и ЦДГ „Славянка”.
ЦДГ„Патиланчо” ще работи без прекъсване, защото е с най-нисък разход на
гориво за отопление.

Демографският срив в
Силистренска област
затвърждава позиции

С

- Увеличават се площите със
засята пшеница
364 кг/дка е средният
добив от винените лозя
в Силистренска област,
съобщиха от Областната
дирекция „Земеделие”. От
общо 17 014 дка са обрани
7218 дка, а са получени
2628 тона грозде.
Гроздоберът е завършил
в Ситово, като средно от
декар стопаните са получили по 150 кг. В Главиница
са обрани 500 дка от общо
1750 дка, при среден добив
от 410 кг. В Тутракан гроздоберът е на 10%. Тук и в

парламентаристи дадоха съгласие за кандидатстването на Общината с
този проект по мярка 321
„Основни услуги на населението и икономиката
в селските райони” от
Програмата за развитие
на селските райони.
Проектното предложение включва дейности по

рехабилитация на пътищата, свързващи селата
Антимово, Сяново и Пожарево с републиканската
пътна мрежа и подобряване
на водопреносната мрежа
на с. Белица. Предвижда
се да бъдат ремонтирани
над 13 км пътища на територията на общината:
пътната отсечка Нова
Черна – Сяново с дължина
5 км; пътната отсечка от
разклона на второкласен

Приключи първият курс по ключова компетентност

поред сравнителните
данни, които обявиха
експерти на Националния статистически
институт, по демографски
срив България се нарежда
сред първите страни в
Европа. България заема
последното 222-ро място
по раждаемост.
Обезпокоителни са данните и за област СилистСилистра засега отчитат ра - населението през 2010
най-висок среден добив - година е 126 495 жители,
от които 61 869 мъже и
500 кг.
В района на Главиница са 64 626 жени. Според прогзасети 10 000 дка с ечемик.
Увеличават се масивите с
пшеница в Силистренско.
Към момента са засети
орумът се организира
169 230 дка. Най-много са
от Националното сдруплощите в Главиница - 65
жение на общините в
000 дка, следвана от Сито- Република България от 14 до 16
во - 40 000 дка. Най-малко октомври в „Албена”.
са нивите с пшеница към
В програмата са предвидени
момента в района на Тут- обсъждане на добри общински
ракан - 3800 дка.
практики, европроекти – пробле“ТГ”
ми и решения, законова рамка и

В Тутракан най-висок
добив от грозде
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нозите на статистиците
до 2030 г. ще намалеем с 27
211 до 99 284 или 21.5% по
малко, като мъжете ще са
47 199, а жените 52 085.
В областта се утвърждават негативните тенденции в естественото
развитие на населението,
изразяващи се в ниската
раждаемост на населението и относително високата смъртност и миграция
към големите градове на
страната.
“ТГ”

Новото е, че вече общинските учебни заведения се зареждат с течни
горива за отопление с
по-нисък акциз или т.нар
„червено гориво”, което за
разлика от предходното,
чийто акциз бе 600 лева
е по-евтино – с 50 лева
акциз. Това става благодарение на министерско
постановление, което разрешава ползването му. То
е строго проверяемо. Така
значително се намаляват
разходите за отопление.

От една година в детските градини работят
с делегирани бюджети и
постепенно се адаптират
към този начин на управление на финансите.
От 2007-ма година делегираните бюджети се
приложиха най-напред в
общинските училища и
според нач.-отдел „Образование и култура” Светла Змеева, те се справят
успешно с годишното разпределение и разходване
на средствата.

Разпределиха средствата за
междинна закуска на децата
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 13 октомври заседава общинската
комисия, която е изградена по Националната
програма за по-пълно обхващане на учениците, модул
„Подпомагане на храненето”. Програмата се отнася
до храненето на 6-годишните деца от подготвителните групи и учениците до
4-ти клас. В комисията са
включени представители
на Агенцията за социално
подпомагане, на местната администрация и на
родителските общности
в училищата и детските

Н

градини. Комисията разгледа документите, които са
строго регламентирани по
програмата, и разпредели
средствата - малко над
15 хил.лв.
Програмата се прилага
за втора година. Миналата година средствата са
разпределени на база брой
ученици. Според запознати, това е най-разумният
принцип за разпределение
засега. Средствата се отпускат към бюджетите на
училищата за подпомагане
на храненето - за междинна
закуска на децата до края
на календарната 2010 г.

Седма годишна среща на местните власти

Ф

управленски решения за развитие
на финансовата децентрализация,
модерно местно управление и
предстоящото преброяване на
населението.
Първата годишна среща на
местните власти се провежда
през 2002 г. Целта на проявата
е да се предостави възможност

на всички, работещи за местното
самоуправление да участват в
обучения по актуални теми и да
обменят практики и опит. Форумът е място, където заедно с
министри и депутати, могат да се
обсъждат и посоките на бъдещите
общински реформи. Всяка година
в най-мащабната общинска проя-

ва участват дипломати, министри,
народни представители, председатели на общински съвети и
съветници, кметове, ръководства
на партньорски организации от
страната и чужбина и други.
В срещата вземат участие и
представители на общините Тут“ТГ”
ракан и Главиница.
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Готови са оценките на директорите и педагогическия персонал
Калина ГРЪНЧАРОВА
ъв връзка с Националната програма
за диференцирано
заплащане на директорите и педагогическия
персонал в системата
на народната просвета
всяка година се извършва
оценка. Когато персоналът
е над 10 педагози, това
се случва посредством
комисия назначена от директора. Оценката на
директорите се извършва
от комисия, назначена със
заповед на началника на
РИО на МОМН-Силистра,
която включва експерти
от Инспектората и представител на Общината,

В

в случая за Тутраканска
община – Светла Змеева,
нач.-отдел „Образование и
култура”. Оценката е извършена на 5 октомври.
Попълнени са карти, които удостоверяват точкуването на директорите.
Картата е лична, с нея се
запознават оценяваните
директори, които я подписват. Тя става част
от техните досиета, информира Змеева, която
допълни, че към момента
не са получени средствата за диференцираното
заплащане труда на директорите.
По същия повод се оценява и трудът на директори-

Днес министър Мирослав
Найденов е в Силистра

Н

а работно посещение
днес в областния център е министърът
на земеделието и храните
Мирослав Найденов.
В рамките на визитата,
той ще се срещне с тютюнопроизводители, млеко - и

П

Богдана
Карадочева ще
пее в Русе

Б

огдана Карадочева ще пее в Доходното
здание на 20 октомври от 18.30 часа.
Концертът ще се проведе в подкрепа
на БК "Дунав" - Русе.
Обичаната певица Богдана Карадочева
наскоро представи книгата си „Богдана и
на 20, и на 30 х 2" пред приятели, колеги и
почитатели. Певицата споделя в биографичната си книга преживяванията и спомените
от богатия си живот.

съставена от експерти по
образованието от Община
Тутракан и представител

15 октомври – последен ден
за
деклариране на доходи

месопреработватели от
Силистренска област.
Срещите ще се проведат
в заседателната зала на
областна администрация,
15-и октомври е последкато най-напред, в 13 часа, ната възможна дата, на
е предвиден 15-минутен която в офиса на НАП в
брифинг за журналисти.
Силистра организаторите
на хазартни игри трябва
да декларират и да внесат
данъка за предходното
тримесечие. Задължението е регламентирано в
Закона за корпоративното
на местните парламен- подоходно облагане /ЗКПО/
таристи – контрольорът и се отнася за данъка върху
на „Комунални дейности” доходите от хазартната
ЕООД Бейтула Неджиб дейност с хазартни игралще отчете дейността ни автомати, съоръжения
си, а повече внимание се за осъществяване на заочаква да се обърне на лагания върху резултати
Общинската болница. За от надбягвания с коне или
разглеждане ще бъде пред- кучета, рулетка и други
ставена новата щатна хазартни съоръжения в игструктура на здравното рално казино. До тази дата
заведение, информация за е и срокът за внасяне на
финансовото състояние, алтернативен данък върху
както и докладна записка приходите от помощни и
за необходима финансова спомагателни дейности
подкрепа от общинския по смисъла на Закона за
хазарта, начислени през
бюджет.
Предстои да се вземе септември.
Освен това Законът за
решение за прекратяване
на дейността на Домашния корпоративното подоходно
социален патронаж. Соци- облагане определя 15-ото
алната услуга вече се пред- число на месеца като краен
срок освен за месечните
лага от частна фирма.
Седем докладни записки авансови вноски за оксе отнасят до разпореди- томври за корпоративния
телни сделки с общинско данък, така и за тримеимущество. Най-интерес- сечните авансови вноски
ната, от които е искане- за корпоративния данък; за
то за трансформиране на данъка върху приходите за
част от имот публична септември от бюджетниобщинска собственост в те предприятия; и данъка
частна такава. Иде реч за върху разходите по ЗКПО
терена до изгорелия преди за септември: представителни разходи, свързани
две години МУЦ.
Като ход от подготовката с дейността; социалните
за тази сесия, в понеделник, разходи, предоставени в
18 октомври, ще заседават натура; разходите, свързани с експлоатация на
постоянните комисии.

Предстои сесия
на Общинския съвет
Калина ГРЪНЧАРОВА
етнадесет точки
включва предварителният дневен ред
на предстоящото октомврийско заседание на Общинския съвет. По-ранното
изтегляне на датата за
неговото провеждане е
наложило приемането на
спешно решение, необходимо на Русенската митрополия, поясни зам-кметът
Иван Недев. Оттам смятат да кандидатстват с
проект за реконструкция и
благоустрояване на манастира „Св. Марина” край с.
Сяново и им е необходимо
решение, че тази дейност
е включена в Общинския
план за развитие. Решението се очаква да бъде
в тази посока. Втората
причина е нуждата от съгласието на общинските
съветници за издаване на
Запис на заповед в полза на
ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансовото плащане
по договор за реализацията
на проект „Реконструкция
на улична мрежа, тротоари
и рехабилитация на зелени
площи в гр. Тутракан ”.
Дейността на двете
общински дружества също
ще стои на вниманието

Светла ЗМЕЕВА

те на детските градини.
Срокът изтече вчера, 14
октомври. Комисията е

превозни средства, когато
с тях се осъществява управленска дейност.
Според Закона за деклариране на данъците на
физическите лица /ЗДДФЛ/
до средата на октомври
трябва да се внесе авансовия данък за третото
тримесечие на 2010 г. от
лица, придобили доходи от
стопанска дейност, когато
платеца на доходите не е
задължен да удържа и внася
данъка и от наем или друго
възмездно предоставяне за
ползване на права или имущество; и за деклариране и
внасяне на окончателните
данъци по глава шеста от
ЗДДФЛ за трето тримесечие на 2010 г. от лицето,
придобило дохода.
Наредба № Н-18 /от
13.12.2006 г./ - за регистриране и отчитане на
продажбите в търговските
обекти, пък задължава до
15-и октомври производителите и вносителите на
фискални устройства да
подадат данни на технически носител за разчетени
фискални памети през миналия месец и сервизните
фирми на фискални устройства да подадат данни на
технически носител за
регистрация на фискални
устройства, за прекъсване
и започване на сервизното
обслужване, както и за
получени уведомления за
загубване, повреждане или
унищожаване на свидетелството за регистрация на
фискалното устройство
през месец септември.

на РИО-Силистра – това е
Диана Гайтанджиева, ст.
експерт „Предучилищно
образование”. Процедурата е същата – попълва се
карта, която е утвърдена
от работодателя, в случая
кмета, и тя също става
част от досието на директорите. Обикновено
след като се приключат,
подпишат и изпратят протоколите за оценка на директорите, се получават
средствата. При получаването им се изчислява стойността на една точка и те
се разпределят. Оценката
се отнася за предходната
учебна 2009/2010 година.
За педагогическия пер-

сонал, диференцираното
заплащане може да бъде
изплатено веднага след
приключване на оценките,
тъй като средствата са
част от единния разходен
стандарт. Те са включени
в бюджета на училището
и по преценка на работодателя се изплащат, когато
сметне за възможно, в
зависимост от финансите. Той е длъжен да ги
изплати.
Към днешна дата, във
всички общински училища е
направена оценка на педагогическия персонал, както
и на директорите, допълни
информацията още Светла
Змеева.

Читалищното настоятелство на
НЧ „Възраждане-1940 г.”,
с. Старо село
На основание чл.3 от Наредба №9
на Община Тутракан

Обявява
Търг с явно наддаване за наемане на
читалищна земя в размер на 50 дка за
срок от 5 години.
Начална тръжна цена – 30:00 лв./дка.
Срок за приемане на молби – до 25.10.2010 г.
при секретаря на Читалището.
Търгът ще се проведе на 29.10.2010 г. (петък)
от 10:00 ч. в Читалището.
За допълнителна информация: при секретаря
Росица Христова или на тел. 08633/2202

Винаги актуални!
Двадесетгодишна традиция в областта на
изкуството и спорта!
Желано място за обучение!
Интелектуален център за извънучилищни занимания!
Това е новият

Център за извънучилищни дейности
1. ДВГ ”Вива тийнс”
2. ДВГ ”Слънчева усмивка”
3. Музикален театър
4. Интернет център
5. Дърворезба
6. Фитнес център
- аеробика и каланетика
- таебо
- пилатес
- боди пънп
- спининг
- степ аеробика
7. Школа борба
8. Школа изобразително изкуство
9. Танцов център „Фрийдъм”
- модерни танци
- спортни танци
- хип-хоп
- ориенталски танци
10. Духов оркестър
11.”Аз искам, аз мога, аз знам” - сюжетни танци –
ОДЗ ”Полет”
12. „Шарен свят, пъстър свят” - фолклор на етносите в
България – ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нова Черна
13. Детска спортна академия – спорт за всички –
ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нова Черна
14. Школа приложни изкуства – ЦДГ ”Славянка”
15. Детска театрална школа „Браво”
16. Забавна математика за деца
17. Школа чужди езици
18. Детска футболна школа – ОУ с. Цар Самуил
19. ”Танцувай с мен” - ЦДГ”Патиланчо”
20. Школа музикални инструменти - пиано, китара, кавал
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Насуф НАСУФ кмет на Община Главиница:

Независимо от кризата, работим по всички текущи задачи
говори. Проектът е по
Програмата за развитие
на селските райони, Мярка
322, и е за асфалтиране на
вътрешноселската пътна
мрежа.
Най-вероятно ще кандидатстваме за смяна
на водопроводни мрежи,
в момента подготвяме
документацията. Готвим
и други проекти, които са
към регионалното министерство.
- Как сте със събирането на местните приходи?
- Добре върви засега
събираемостта. Но за
догодина не зная как ще
се получи.
- Параметрите за
Бюджет`2011 удовлетворяват ли ви?
- Трудна работа, намален
е. Лошото е, че са намале-

От стр.1
фонд, например?
- Тази година е последната и договорите на всички
наематели на земи от
общинския поземлен фонд
изтичат. Те са сключени
за три години. Знаете,
имаше категория тогава
„малоимотни и безимотни”, но с промяна на закона,
такива вече няма. Затова
догодина ще стартираме
отдаването на фонда на
търг или конкурс. На следваща сесия може би ще
отменим старата Наредба
за земеделските земи и ще
предложим друга с новите
законови промени.
- А с проектите докъде
стигнахте?
- Имаме внесени проекти, някои ни върнаха, други
изпълняваме вече, текат
процедури, сключваме до-

ни капиталовите разходи,
а те са от съществено
значение за работата на
една местна администрация и най-важното – за
населението.
- Готвите ли се за Празника на града, който
е на Димитровден - 26
октомври?
- О, да! Вече има готова
програма. Общината работи заедно с читалището.
Ще има концертна програма за неговия юбилей,
отново, разбира се – мотокрос, който се очаква от
всички, водосвет за здраве
в църквата. Като на празник! Надявам се хората да
останат доволни и още
отсега ги поздравявам.
Интервю на Калина
ГРЪНЧАРОВА

Кристалина Георгиева номинирана за еврокомисар на годината Евдокия Манева обсъди с кметове
измененията на Закона за
- Всеки може да избере предпочитания от него кандидат на
EuropeanVoice.com. до 30 ноември
управлението на отпадъците

З

а втори път български еврокомисар е номиниран за "европейски комисар на годината"
от престижното издание
"Юръпиън войс".
След Меглена Кунева
през 2008 г., и името на
Кристалина Георгиева,
която отговаря за международно сътрудничество,
хуманитарна помощ и реакция при кризи, попадна
сред номинациите тази
година.
В краткото й представяне за онлайн гласуването
изданието отбелязва, че
Георгиева е била последният изпитан еврокомисар,
но пък оттогава е надминала и работи по-добре от
мнозина свои колеги.
Тя се справя отлично с
ресора си и се доказа като
авторитетен и компетентен лидер, отбелязва
изданието.
Организаторите на анкетата припомнят, че българският комисар и екипът
й се реагирали адекватно
на бедствията в Хаити,
където силно земетресе-

ние отне живота на над
150 хил. души и остави
милиони без покрив, вода и
храна, и в Пакистан, 1/5 от
който бе залят от порои,
засегнали милиони души.
Кристалина Георгиева е
и един от заместниците
на върховния представител на ЕС за външната
политика Катрин Аштън.
Наскоро Аштън и руският външен министър
Сергей Лавров изразиха
задоволство от българския
еврокомисар и заради уси-

Нова система за достъп
в Областната управа

В

областна администрация-Силистра е
внедрена и функционира Система за достъп.
Тя е в експериментален
етап и е в съответствие
с изискванията на международния стандарт ISO
27001:2005 - за управление на сигурността на
информацията, по който
е сертифицитана администрацията.
Достъпът към вътрешността на сградата по
хоризонтала (на 1-ви етаж)
и по вертикала (2-ри и 3-ти
етажи) ще се осъществява
чрез електронна система.
Всеки служител в администрацията получи електронна карта, с която се
идентифицира. Въведен е
регистрационен режим и
за посетителите в сгра-

дата.
Системата гарантира
ограничен достъп на външни лица и ненарушаване
на работния процес без
съществена причина. Пропускателният режим не засяга гишето за обслужване
на граждани и не нарушава
ритъма му на работа.
Системата за контрол
на достъпа и работното
време е инсталирана от
„ЕР ЕМ СИСТЕМ” ООД.
Дружеството е избрано
по методика за избор на
доставчик чрез процедура за събиране на ценови
оферти. Общата стойност
системата е 1672,68 лв.
Средствата са от утвърдените от Министерския
съвет капиталови разходи
за 2010 г.

лията й в подпомагане на
Русия в борбата с безпрецедентните горски пожари
в страната.
Георгиева очарова евродепутатите още при тричасовото си изслушване
в Европейския парламент
- то завърши триумфално,
с възторжени комплименти
и целувки.
Официалната оценка от
изпита, който евродепутатите бяха готови да
прекъснат още по средата,
бе "отличен".

Георгиева замени в последния момент първата
кандидатка на България
за еврокомисар - Румяна
Желева, принудена да се
оттегли от надпреварата
под натиска на ЕП след
доста неуспешно изслушване през януари.
Другите трима еврокомисари, които ще се борят
за престижната награда,
са Вивиан Рединг от Люксембург, която отговаря
за правосъдието, Сесилия
Малмстьом от Швеция с
ресор вътрешни работи и
естонецът Сим Калас, на
когото е поверен транспорта.
Победителят ще бъде
избран след гласуване на
сайта на "Юръпиън войс"
до края на месеца. Всеки
може да избере предпочитания от него кандидат на
EuropeanVoice.com.
Гласуване има още и в
категориите "Национален политик на годината",
"Европейски депутат на
годината", "Европейски служител на годината" и "Вдъхновител на годината".

ISO 27001:2005 - за управление на
сигурността на информацията

О

бластна администрация - Силистра отговаря на изискванията
на международните стандарти ISO 9001:2008 – за управление
на качеството и ISO 27001:2005 - за управление на сигурността
на информацията. Това е резултатаът от 4-дневен мащабен контролен
одит и по двата стандарта, по които е сертифицирана областната
администрация.
Основната цел на проверката, осъществена от одиторска фирма –
„SGS България” ООД - специализирана по ISO, бе да установи дали документираната система за управление съответства на всички изисквания
на двата стандарта, дали е внедрена ефективно и дали тази система е
разработена така, че да постигне политиката и целите на администрацията. Одиторите използваха методите на интервюта, наблюдение на
дейностите и преглед на документацията и записите.
„Документираната система за управление съответства на всички
изисквания на стандарта” е окончателният резултат от проверката.
Одитният доклад е категоричен, че Областна администрация-Силистра
„е внедрила ефективно планираната система за управление”, както и
че „системата за управление е разработена така, че да постигне целите
и политиката на организацията”.
Базирайки се на резултатите от проверката и доказаното ниво на
развитие на системата, одиторският екип препоръчва сертификацията на
интегрираната система за управление да бъде продължена. За следващата година в областна администрация е предвидена нова проверка. „Тези
стандарти са важни за качеството на работа на областна администрация.
И е въпрос на престиж, да отговаряме на европейските стандарти за
сигурност и организация на работата” – така областният управител д-р
Владимир Янков аргументира необходимостта от сертифициране на
администрацията.

З

аместник-министърът на
околната среда и водите
Евдокия Манева и кметове на общини от територията
на РИОСВ-Русе обсъдиха на
среща проведена на 12 октомври, въпроси, свързани с
управлението на отпадъците и
измененията на закона.
В хода на срещата, след представяне на кратък анализ от
РИОСВ-Русе стана ясно, че
в региона няма съществени
проблеми по управлението на
отпадъците. В областните градове Русе, Разград и Силистра
действат Регионални депа за
битови отпадъци. Предстои
изграждането на Регионално
депо в град Бяла, което ще обслужва общините Бала, Борово,
Две могили, Ценово, Опака и П.
Тръмбеш.
Липсата на сепариращи и компостиращи инсталации към депата
и слабия контрол от страна на
общините способстват за неефетивното им управление, съкращаване на физическия им живот и
недостъчно оползотворяване на
отпадъците. Приоритет в управлението на отпадъците е разделното
събиране на отпадъците и последващото им третиране.
След представяне на новите
задължения на кметовете в
изменения Закон за управление
на отпадъците бяха обсъдени
конкретни въпроси, свързани
с дейността на сдруженията
за управление на отпадъците
и нововъдения икономически
механизъм на отчисляване на
средства за закриване на депа
и изграждане на сеприращи
инсталации. Заместник-министърът отхвърли катогорично
притесненията на кметовете
по отношение използването
на отчислените средства. Тя
уточни, че те ще се използват

само от общините и за целите
на управлението на отпадъците. Отчисленията за бъдеща
рекултивация на депата не са
основание за повишаване на
такса смет по места. Анализът
на Министерството на околната
среда и водите е показал, че
в над 150 общини в страната
тази такса е завишена необосновано. Голяма част от
акумулираните средства не се
използват по предназначение.
Многократно се постави акцент върху необходимостта от
провеждане на строг контрол
от страна на кметовете на огранизазираното сметосъбиране и
сметоизвозване.
По време на дискусията кметовете направиха две предложения, които ще подлежат на
обсъждане. Едното е свързано
с прецезиране на текстовете
в ЗУО, касаещо чистотата на
общинските пътища, което да
даде възможност на кметовете
да използавт част от таксат смет
за тази цел.
Второто предложение е
свързано с възможността за
временно изполване на отчислените средства за посрещане
на разходите по изграждане на
съоръжения за отпадъци, до
възстановяване на средствата
от европейските програми.
По време на дискусията бяха
обсъдени и допълнителни въпроси, свързани с третирането
на строителните, растителните
и животински отпадъци по
места, които са проблемни за
кметовете и РИОСВ-Русе.
В края, общинските кметове
изразиха задоволството си
от проведената дискусия и
отправиха предложение към
заместник-министъра за организиране на регулярни работни
срещи.

Новочерненският опит в
библиотечното дело представен
на конференция
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 5 и 6 октомври в
Силистра се проведе
национална конференция "Библиотеките споделена отговорност”,
организирана от Община Силистра и Програма
„Глоб@лни библиотеки България”.
Конференцията бе открита от зам.-кмета Нели
Стоилова, а в нея взеха
участие Кен Московиц - съветник по обществените
въпроси към посолството
на САЩ в България, Антони
Олкот - научен сътрудник
в Института за изучаване на дипломацията към
университета Джорджтаун, Трендафил Меретев
- ръководител на Програма "Глобални библиотеки",
директори на Регионални
библиотеки, библиотекари
и читалищни работници
от страната и региона.
Тя се проведе в зала 13 на

Д

Художествената галерия.
Тутраканска община бе
представена от читалищни работници от Тутракан,
Нова Черна, Цар Самуил и
Белица, т.е селища, чиито
библиотеки са класирани
за участие в 1-я и 2-я етап
на Програмата „Глобални
библиотеки-България”.
Доклад на тема „Глобалните библиотеки - голямо
предизвикателство за една
селска читалищна библиотека" пред своите колеги изнесе Радка Иванова,
библиотекар от читалище
„Васил Йорданов”, с. Нова
Черна. Той бе допълнен
с богата мултимедийна
презентация. В доклада
си Радка Иванова застъпи
няколко момента от работата на библиотеката. Тя
показа, че тази институция е незаменим помощник
за местната общност,
тъй като предлага услуги,
адекватни на нуждите на

хората, осигурява безплатен равноправен и неограничен достъп до източници
на знание и информация,
възможност е за ползване на електронни услуги,
за установяване връзки с
други общности, достъп до
разнообразни компютърни
услуги, както и разработване на проекти в полза
на общността.
Иванова подчерта и
ползата на новочернен-

ската библиотека от
програмата “Глоб@лни
библиотеки”, която вече
е модернизирана. Чрез
програмата е осъществен
обмен на добри практики между библиотеката,
местните институции
и други библиотеки от
страната, повишена е
квалификацията и професионалните умения.

Време е за грипна ваксина

о края на ноември е найподходящото време да
се ваксинираме против
грип, припомниха специалистите
от РИОКОЗ-Силистра. Те уточниха, че през този зимен сезон се
очакват вирусите „AH3N2-Бърт“
и отново познатият вече „свински“ „AH1N1". Според здравните
експерти, за изграждането на
напрегнат имунитет са необходими около 3 седмици, затова е
много важно имунизацията да се
извърши своевременно.
Имунизационният кабинет на
РИОКОЗ разполага и с безплатна противогрипна моноваксина
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„Celvapan“ /Целвапан/, която е
осигурена от здравното министерство и е предназначена за гражданите, които желаят ваксинация,
както и за персонала на Центъра
за спешна медецивска помощ,
приемните и спешни отделения,
отделенията за интензивни грижи
към областната болница, персонала и домуващите от социални
заведения. Лекари обясниха, че
ваксината „Целвапан“ се използва
за предпазване от пандемичен
(свински) грип. Имунизацията
се извършва на 2 приема през
минимален интервал от 3 седмици
между приемите. Тъй като вакси-

ната „Целвапан“ е в многодозови
флакони, за да се оползотвори
максимално и ефективно в рамките на три часа след отварянето й,
е необходимо гражданите, които
желаят да се имунизират с нея,
да се обадят предварително на
телефон 816 141 или 816 136, за
да се уточни деня, в който трябва
да се явят за имунизация.
Освен безплатната ваксина за
свински грип, РИОКОЗ разполага и с противогрипна ваксина
„Инфлувак“. Цената на ваксината
е 10,00 лв., като допълнително
се заплаща и такса от 2 лв. за
манипулация. Ваксината съдържа

в състава си актуалните за сезона
щамове, препоръчани от СЗО.
Заболяемостта от остри респираторни инфекции през септември в Силистра и региона е
с по-ниски стойности от същия
период на миналата година, но е
по-висока от регистрираната през
предходния месец, отчитат от
инспекцията. Особено повишение
се наблюдава през последната
седмица на месеца. Регистрираните стойности за септември са
164 на 10 000 души, при 101 на 10
000 души. за месец август. Няма
съобщени случаи на грип и негови
усложнения.

Голямото здравословно
хранене
Дора МИНЧЕВА
Музикалноразвлекателно
шоу под надслов
„Здравословното хранене и
здравословния
начин на живот” се проведе
в СОУ „Христо
Ботев”. Шоуто
бе по инициатива на младежката структура
на БЧК, в която
членуват ученици от двете
средни училища
в града, и се
организира със
съдействието
на Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и
читалище „Вапцаров”. Гост на събитието бе директорът
на СОУ „Христо Ботев” Диана Станкова.
Младите червенокръстци изненадаха присъстващите
с атрактивни изяви, показващи здравословния начин на
живот, включващ приемането на полезни за човешкия
организъм храни, системното спортуване, вредата от
тютюнопушенето и необходимостта от редовни профилактични прегледи.
Раздадени бяха информационни брошури. За финал
всички запяха популярната песничка „Зеленчуци, който
не яде, той голям не ще да порасте”. И за да покажат
своята подкрепа по темата, всеки от присъстващите
извади любимия си плод или зеленчук и в залата настана
голямото здравословно хранене.

Да бъдем съпричастни към болните от рак на гърдата

О

ктомври е обявен
за месец на борба с
това коварно заболяване - рак на гърдата. Ракът на гърдата е най-често
срещаният сред жените и
не щади никой, независимо
дали живее в много развита или не толкова развита
държава. Той е втората по
честота причина за смърт
след рака на белия дроб.
Всяка осма жена е заплашена да бъде застигната
от страшната диагноза
агресивен рак на гърдата.
Възможността от смърт
в следствие заболяването
е 1 към 33. По последни
данни най-висока е заболяемостта в Северна Америка, а най-ниска в Азия и
Африка.
През последните години
в САЩ са открити 192
200 нови случая с рак на
гърдата, а починалите са
39 600. В Европа новорегистрираните случаи са
350 000, а починалите от
заболяването са 130 000.
По-висока заболяемост
се наблюдава в Западна и
Северна Европа, а по-ниска
в Южна и Източна Европа.
Заболяването заема първо
място сред туморите при
жената в България. Забелязва се тенденция на на-

растване на заболелите.
На пръв поглед има много
заболявания, които, ако се
открият навреме са лечими от съвременната медицина. Преди, в повечето
случаи, ракът на гърдата
бе една нелечима болест.
През последните няколко
години ситуацията се промени. В миналото много
жени научаваха, че страдат от болестта, когато
се намираха в напреднал
стадий, правеха цялостна
мастектомия и въпреки лечението след това нямаха
добра прогноза.
Съществуват рискови
фактори, които не могат
да бъдат повлиявани. Един
от тях е полът. Тъй като
ракът на гърдата се среща
около 100 пъти по-често
при жените, от колкото
при мъжете, самият факт,
да си жена е вече рисков
фактор сам по себе си.
Втори фактор - поява на
рак на гърдата расте с
увеличаване на възрастта.
Приблизително 8 от 10
заболявания се откриват
при жени над 55 г. Следват - генетични рискови
фактори. Приблизително
5-10% от рака на гърдата
е свързан с мутации в точно определени гени. Жени

с такива изменени гени
имат 80% по-голям риск
от развитие на рак през
живота си. Ракът на гърдата е по-чест при жени,
чиито кръвни родственици
имат вече заболяването.
Близките могат да са и
по бащина и по майчина
линия. Рискът се удвоява
при жени, които имат
майка, дъщеря или сестра,
развили вече заболяването. И още нещо, което е
важно да се знае - това
са особености в менструалния цикъл. Жени, при
които менструацията е
започнала преди 12 годишна възраст или които са

навлезли в менопауза след
55 г. възраст, имат малко
по-висок риск от развитие
на болестта.
Благодарение на кампаниите, които се провеждат
през последните години
българките разбраха, че
карциномът на млечните
жлези вече е разпространено заболяване и може да
се случи на всеки. Днес 3
от 10 българки разбират за
диагнозата си в началната
фаза. Това, с което жената
- над 30 г. може да си помогне, е един път в месеца
по време на къпане или в
легнало положение сама
да прегледа чрез опипване

гърдите си за
образувания.
Ако открие
по-плътен
участък или
бучка, веднага да отиде
на хирург.
След всички тези данни
трябва да се
помисли и за
нещо друго.
Медицината
вече е достатъчно напреднала.
Все повече
жени се информират и ходят редовно
на профилактични прегледи. Но покачването на заболеваемостта трябва да ни
направи критични и да видим, че все още не е направено всичко за тези, които
са се разболели. Не бива да
ги пренебрегваме, защото
дори и при интервенция и
премахване на гърдата, те
се нуждаят от още лечение
и най-важното от подкрепа, за да не се чувстват
обречени. А защо? Това ни
показват някои проучвания
направени през последните
години. Те съвсем не са обнадеждаващи. Едно от тях
посочва, че 95% от жените

с рак на гърдата изпадат в
депресия, а според наблюденията на онколозите при
диагноза "рак на млечната
жлеза" се разпадат 20%
от семействата. Сред
младите хора до 40 години
това число достига до
55%. Причините за това се
крият в следното - малцина
от мъжете са способни
да се примирят с това,
че при жена им вместо
гърди остава равно място
и белег. Някои започват
извънбрачни връзки, други
подават молба за развод.
Но много по-лошо е, че и
самите жени смятат себе
си след мастектомията /
изрязване на гърдата/ за
грозни и уродливи. 90-99%
от тях се затварят в себе
си и изпадат в депресия.
За тях всеки път, когато
се видят в огледалото, е
равносилен на изтезание.
На болната жена й е струва, че всички я оглеждат и
се досещат за проблема й.
Точно за това те се нуждаят от нашата помощ.
Съпричастност към техните проблеми и най-вече
да се погрижим за добра
информираност на всички
жени, за да не се достига
до крайна интервенция на
млечните жлези.
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Сребърна купа
Красимир Костадинов ще
за Камен Мирославов участва в международен турнир
“СЕЛАНОВЦИ` 2010”

от стр. 1
кану-каяк „Олимпия” при
Общинския център за извънучилищни дейности се
представи с двама от найсилните си състезатели –
Камен Мирославов и Денис
Идрис.
Блестящо участие регистрира Камен Мирославов, който се състезава на
едноместен каяк в гонка на
2 хиляди метра, информира
неговият треньор Валентин Симеонов. С година
по-малък от останалите
34 състезатели, младша
възраст, Камен се класира
на второ място и прегърна
сребърната купа.
Другият тутракански каякар Денис Идрис участва
при по-големите – старша
възраст. Неговият едноместен каяк зае 16-то място на 5 хиляди метра.
Регатата бе наблюдавана от старши треньора на
националния отбор Петър
Мерков и унгарския специалист Ласло Ковач.

В

От ляво на дясно: Денис
Идрис и Камен Мирославов със
сребърната купа

Моторите са страст – 2

Калина ГРЪНЧАРОВА
о време на тазгодишните
тържества за Тутраканската епопея на Мемориалния комплекс „Военна гробни-

П

Калина ГРЪНЧАРОВА
рачанското селище
Селановци за пореден
път ще домакинства
Международен турнир по канадска борба. Стартът му ще
бъде даден утре, 16 октомври,
точно на обяд.
Регламентът на състезанието включва участието на юноши до и над 80 кг, мъже - до и
над 75 и 90 кг, жени и хора с
увреждания в абсолютна категория на лява и дясна ръка.
При мъжете в най-силната
категория – абсолютната – ще
бъде обявен и шампион на
шампионите.
Красимир Костадинов от „Херкулес” (Тутракан) ще участва в турнира
„Селановци`2010”, за да защити отново позиции, тъй
като е миналогодишният победител. Очаква се негов
най-силен противник да бъде
националният шампион на
Румъния Йон Онческу, който
в тежката категория е двукратен световен шампион.
За „Тутракански глас” Краси Костадинов каза, че отива
за победа. Това състезание
е част от подготовката му
за световното първенство в
САЩ през декември, където
предполага, че отново ще се
срещне с румънеца.

ца-1916 г.” сред множеството от
хора и автомобили се отличаваше
един мотоциклетист. Със стар
модел мотор, с каска на главата
и очила. Антика!

Това всъщност бе 25-годишният Мирослав Стефанов е от с.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
Общински център за извънучилищни
дейности

Футбол

От 18 октомври 2010 г.
ще отвори врати новооткритият

Служебна победа на ФК „Белица”
ФК „Белица” продължава да заема осма позиция във
временното класиране във „В” Североизточна група с
16 точки в актива си. При последната среща, която
трябваше да се проведе миналата неделя, 10 октомври,
гостите от ФК „Спортист” (Генерал Тошево) не се
явиха на стадиона в с. Белица и така едноименния отбор
записа служебна победа с 3:0.

„Левски” (Главиница) води в
Западната група
Резултатите от изиграните футболни срещи в петия
кръг на Западна „А” ОФГ сочат, че „Левски” (Главиница)
е разгромил с 8:0 „Спортист” (с. Преславци), а „Заря”
(Цар Самуил) губи в домакински мач с 4:1 от „Добружда”
(Ситово).
Във временното класиране води „Левски” (Главиница)
с 13 т. „Заря” (Цар Самуил) е на пето място с 6 т., а
„Спортист” (с. Преславци) е на седмо място също с 6
т., но по-лоша голова разлика.

Шуменци. „Служа в сухопътните
войски на Българската армия в
Ямбол от 2009 г.” - представя се
кратко той.
Моторът е „Балкан М-1”, произведен през 1958 г. „Това е първият
български мотоциклет серийно
произведен. Произвеждан е само
в две години – 1958 и 59-та и по
мои данни има малко над 3200
броя общо произведени. – обяснява историята на интересното
возило той. Купих го от Пловдив.
Интересът ми към мотоциклетите
е от 2004 г., когато успях да „излъжа” дядо ми да даде семейния
мотор. Той е същата марка - „Балкан”, само че следващата версия.
С много мъки успях да го постигна, от него се „зарибих”. После
купих още един-два за части и
така ми стана хоби.”
И Мирослав е фен на рокерските събори. Участвал е през
миналата година в Русе, а през
тази – в Стара Загора и в ретропарада проведен през август в
Несебър.

Дамски фитнес център
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
И всичко - за Вашия външен вид и
самочувствие!
Инструктори: от Елитна фитнес верига
„Атлетик” - София и „Олимпия” Тутракан

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

Красимир Костадинов с купата на
победител в "Селановци`2009"

Формация "ИЗВОР"
народна, естрадна, поп- фолк музика
Клавир и гайда - Илиян Марков
Китара и вокал - Александър Тодоров
Солистка - Снежана Радева
За заявки: 0896 82 82 60 и 0896 66 49

Продавам
л.а. "Фиат Крома", 1989 г., газбензин, аларма, шибидах.
За справки: 0899 486 460

Ново зареждане с есеннозимни боти и ботуши на много ниски цени! Предлагаме също бижутерия, колани, козметика, чанти.
Заповядайте в магазина за Обувки
на "Текето", който работи и в събота и неделя
Продавам
апартамент, 64 кв.м
в гр. Тутракан.
За справки: 0884 024 548

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

ТАЛОН

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 обяв
 а до 10 думи

Туршии и зимнина
Дунавска салата
Необходими продукти:

зеле - 6 кг, моркови - 3 кг,
чушки - 2 кг капия, домати - 2
кг зелени, кервиз - 1 китка,
оцет - 750 г, захар - 500 г, олио
- 500 г, сол - на вкус, черен
пипер - на зърна.

Приготвяне:

Оцетът, захарта, солта и
олиото се смесват в тенджера и се кипват.
Нарязаните зеленчуци
(без целината и магданоза)
поотделно се попарват в
горещата марина. Смесват
се докато са още топли, при-

Кисели краставички по руски

Необходими продукти:

корнишони, количество
според буркана, хрян - листа, вишни - няколко листа,
грозде - 1 шепа гроздови
зърна + 1 шепа червено
френско грозде, чесън - 2-3
скилидки, сол.

Приготвяне:

бавя се нарязаната целина,
магданоз и черен пипер, и се
нареждат плътно в буркани с
капачки. Стерилизират се за
5 минути.
След няколко седмици
Дунавската салата е готова
за ядене.

Мешана туршия

Необходими продукти:

Пригответе солен разтвор,
като на 1 л вода се слага
голяма препълнена супена лъжица сол. Наредете
краставичките в буркана,
като редувате ред едро накълцани листа от хрян, ред
краставички, ред листа от
вишни. Между тях се слагат
и гроздовите зърна. Найотгоре добавете скилидките
чесън и хубаво притиснете

Приготвяне:

Приготвяне:

аспирин.
Бурканите се заливат с
вряла вода догоре. Затварят
се и се обръщат. В продължение на седмица се обръщат
всеки ден. След 1 месец
мешаната туршия е готова за
консумация.

Английска туршия

Необходими продукти:

карфиол - 1 глава, арпаджик 400 г, зелен фасул - 300 г, домати
- 300 г зелени, моркови - 300 г,
гъби - 300 г печурки, люти чушки
- 10 броя, синап - 1 с.л. смляно
семе, сол - 1 и 1/2 ч.ч., оцет - 3
л слаб.
За саламурата - оцет - 2 л, сол
- 3 с.л., черен пипер - 4 ч.л. на
съдържанието в буркана. За- зърна, олио - 1 ч.ч.
Приготвяне:
лейте със соления разтвор.
Зеленчуците се почистват. КарОставете краставичките
на хладно 1 седмица. Така фиолът се накъсва на розички, а
втасват и затова изпускат лютите чушки и зелените домати
мехурчета въздух и проме- се набождат с игла на няколко
нят цвета си. След седмица места в семенната част. Моризцедете сока от буркана, ковите се нарязват на кръгчета,
кипнете го на котлона и зеленият фасул на малки парчета.
още горещ го връщате в Гъбите и почистеният арпаджик се
оставят цели.
буркана.
Солта се разтваря в 5 л вряща
вода и с този разтвор се заливат
зеленчуците. Престояват така 1
час и се отцеждат. След това се

Лютива лютеница без варене

Необходими продукти:

5 кг червени капии, патладжани - 2.5 кг, моркови - 2.5 кг,
люти чушки - 10 броя, малки,
чесън - 1/2 ч.ч. счукан, сол 50 г, черен пипер - 10 г смлян,
доматено пюре - 1-1,5 компотен буркан, олио - 500 мл.

камби - 3 кг, карфиол - 3 кг,
моркови - 2 кг, целина - 1 глава с листата, зелка - 1, оцет
- 250 мл за буркан, сол - 3 с.л.
за буркан, подсладител - 2
ч.л., течен аспирин - 6 броя
за буркан.
Всички зеленчуци се нарязват на парчета, зелето
на ивици. Целината се наситнява цялата. Зеленчуците се редят в бурканите на
пластове, като се притиска
добре с юмрук.
Във всеки буркан се изсипва съответното количество
оцет, сол, подсладител и
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Опечете и обелете патладжаните и чушките (изчистете и семките). Залейте ги с
малко оцет и ги оставете да
престоят няколко часа.
Сварете морковите, след
което смелете всички зеленчуци в машина за месо.
Посолете ги, добавете останалите подправки и смления

заливат с 3-те литра кипящ оцет и
престояват в него 3 дни. Отцеждат
се, нареждат се в буркани, а оцетът
се изхвърля.
От продуктите за саламура се
сварява разтвор, охлажда се и се
заливат зеленчуците в бурканите.
Отгоре се посипва синапено семе
и се добавя олио. Бурканите се
слагат на тъмно и хладно място, а
английската туршия се консумира
след 15-20 дни.

Туршия от карфиол
Необходими продукти за
буркан 800 мл:

Карфиол, керевиз, моркови - по
желание, сол - 1 с.л., захар - 2 с.л.,
оцет - около 125 мл, аспирин - 2
чесън. Добавя се и дома- на буркан
Приготвяне
теното пюре заедно със
В бурканите изсипете оцета,
сгорещеното олио. Сместта
се разпределя в бурканчета. след това ги напълнете с розички
Във всяко бурканче се слага карфиол. Допълнете с керевиз, а
по 1 люта чушка, цепната на по желание и морков.
Накрая добавете солта, захарта
кръст леко с нож.
Затварят се бурканчетата и и аспирините, след което долейте
лютеницита се стерилизира с вода.
Туршията се затваря с капачки.
за 20-30 минути.

Първите 7 дена бурканите се обръщат ежедневно, а след 10 дена е
напълно готова за консумация.

Сканди

Място за
вашата
обява
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7-месечният Димо Петров от гр. Тутракан

ВРЕМЕТО
В петък валежите ще спрат, но ще остане предимно облачно и хладно. Максимални температури
между 13 и 18°.
През почивните дни температурите слабо ще се
повишат. Ще има и по-значителни разкъсвания и намаления на облачността, но отново в много райони
ще превали.
И в началото на следващата седмица облачността
ще е променлива и ще има и превалявания.
От сряда се очаква облаците да намалеят, да има
повече слънце, а дневните температури да започнат
да се повишават.
Дежурен синоптик: Гергана КОЗИНАРОВА

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!

Бързи заеми

“Кентоя България” ЕООД

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

гр. Тутракан

ДАВА
къщи и офиси
под НАЕМ

За кон
так
ти:
в офиса на
ул.”Ропотамо”№1
или на тел.:
0866/61 014 и 0898597134

“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:

15 октомври – Костадин ЯНКОВ, директор на Дирекция „ОС и
УТ", Община Главиница
17 октомври - д-р Камен КАЛИНОВ, Началник на Отделение за
образна диагностика, МБАЛ- Тутракан
18 октомври – Людмил БАХЪРОВ, охрана, Община Тутракан
19 октомври – Светла ЗМЕЕВА, нач-отдел „Образование и култура”, Община Тутракан
20 октомври – Тотю ПЕЙКОВ, бивш директор на СОУ „Христо

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!

Ботев”, гр. Тутракан
20 октомври - Атанас АТАНАСОВ, гр. Тутракан
20 октомври – Анна-Мария АЛЕКСАНДРОВА, 10 „б” клас,
СОУ „Йордан Йовков”
21 октомври - Олга АТАНАСОВА, секретар на НЧ "Светлина",
с. Варненци
21 октомври – Маргарита МАНОЛОВА, учител, СОУ „Йордан
Йовков”

СМЯХ

- Тате, ти какво искаше повече - момче или момиче?
- Сине, аз исках само да си изкарам хубаво.
* * *
Иванчо пише на Марийка: „С едната ръка държа
твоя снимка, а с другата си мисля за теб."
* * *
Затворник пише на жена си: „Благодаря за пилата в
кекса. Сега имам най-хубавия маникюр в килията."
* * *
Какво е недопрепил?
Това е, когато си изпил повече, отколкото можеш,
но по-малко, отколкото си искал.
* * *
Това може да се случи на всеки! Две каси бири
в петък вечерта нападнали двама мъже и им взели
заплатите.
* * *
Срещат се двама приятели. Единият пита:
- Какво ще правиш в събота?
- Ще ходим със сина в парка да пускаме хвърчилодракон да лети! А ти?

- И аз имам подобна програма - ще изпращам
тъщата на аерогарата!
* * *
Кокошката снесла пет килограмово яйце. При нея
изпращат репортер от местния вестник.
- Как стана това?
- Тайна.
- Какви са бъдещите ви планове?
- Да снеса шест килограмово яйце.
След това репортерът задава въпроси на петела:
- Как стана това?
- Тайна!
- Какви са следващите ви планове?
- Да счупя главата на щрауса!
* * *
В книжарницата продавачът пита влезлия мъж:
- Какво желаете? Нещо по-леко?
- Няма значение. Аз съм с кола.
* * *
- Имаш несвързана реч? Едвам стоиш на краката
си? Не можеш да заспиш без бутилката? Не се вълнувай, ти си само на шест месеца.

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

Попълнете празните квадратчета така,
че всеки ред, всяка колонка и всеки голям
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Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3
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