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Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 39

Година XLIX

26 октомври – Празник
на гр. Главиница
Уважаеми съграждани,
Усещането за тържественост, за празничност, за
единение със своето родно място в ден като Димитровден - Празник на Главиница, е незаменимо.
Тогава всеки от нас си казва, с гордост и любов това е моят Дом, моят Град!
С топло чувство поднасяме
своите благопожелания! Бъдете
здрави, целеустремени и оптимисти за бъдещето си!

Честит празник!
Насуф НАСУФ,
Кмет на Община Главиница
Расим РАФЕТ,
Председател на Общински съвет - Главиница

22 - 28 октомври 2010 г.

Цена 0.50 лв.

„Старт-97” ООД, гр. Главиница
За всички нас,
Димитровден е празникът, който събира историята, традицията,
настоящето и бъдещето
на гр. Главиница.
Затова, днес трябва да
си пожелаем най-вече здраве, късмет, благополучие,
но и упоритост и много
обич към нашия град, за да
създаваме заедно по-добри
условия за работа, за икономически, социален и
културен просперитет.

Годишен абонамент - 25,00 лв.

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

Честит празник на главиничани
и гостите на града!
Лъчезар ПЕТРОВ, Управител

Софийски театрали
ще гостуват в Тутракан
Н

а 11 ноември от 18:00 часа на сцената на тутраканското читалище „Н.
Й.Вапцаров” ще бъде представена пиесата „Кожа и небе”, чийто автор – Димитър
Динев, е носител на наградата „А`АСКЕЕР
2007” за съвременна българска драматургия. Спектакълът е на Евро Диалог и в него
зрителите ще видят играта на трима нашумели български актьори – Асен Блатечки,
Мариела Топалова и Ники Илиев.
Това е един трагикомичен разказ за духовното опустошение и любовта в обърканото
ни съвремие. Насред пустошта се срещат
мъж и жена. Той - уморен, циничен, загубил
илюзиите си, но копнеещ да бъде обичан.
Тя – клошарка, превърнала бойното поле в
свое царство, а войниците в свои поданици
и копнееща за изход. И въпреки че всичко е
против тях, любовта все пак е възможна.
Режисьор е Бойко Илиев, художник на татуировките - Нина Цончева, пластика - Александър Хонг, а музикалното оформление е
поверено на Сашо Младенов.
Срокът за закупуване на билетите изтича
на 5 ноември от касата на читалището, а
цената им варира между 5 и 10 лв..

Оптимизират щата на болницата
На стр. 3

За посещенията на народният
представител от ГЕРБ Стефан
Господинов и Анелия Атанасова от
НДСВ
на стр. 4 и 5

Абонамент'2011
"Тутракански глас" Вашият вестник!

Теренът на МУЦ-а остава
публична собственост засега
На стр. 2

Златно ли ще ни излезе сметосъбирането?

на стр. 3

На 23 октомври (събота)
от 10:00 часа на мотопистата – Традиционен
„Мотокрос`2010”
от 16:00 часа – Празнично хоро с участието на
Райко Кирилов и народната певица Диана, солистка
на Ансамбъл „Пирин” – Благоевград

На 26 октомври (вторник)
от 9:00 часа в Църковния храм „Св. Вмчк Димитрий Солунски” – Водосвет за здраве по случай
Димитровден

В с. Черногор:

Освещават
нов православен храм

Калина ГРЪНЧАРОВА
овопостроеният християнски храм „Св. Николай
Софийски” в главинишкото село Черногор ще бъде
осветен на 24 октомври (неделя), съобщи за „ТГ”
отец Васил, архиерейски наместник в с. Сокол.
В 9.00 часа е началото на Литургията и празничния
Водосвет за освещаване на Божия храм, който ще отслужи Н.В.Пр. Русенският митрополит Неофит в съслужие
с отци от съседни енории.
След литургията за миряните ще бъде даден курбан
за здраве.
Главният ктитор на храма, който се строи в продължение на няколко години, е тутраканският предприемач
Николай Николов, а мястото е дарено от Община Главиница.

Н

2

ОБЩИНИТЕ

22-28.10.2010 г.

Нови дарения направи Теренът на МУЦ-а остава
публична собственост засега
НОВИНИ Божидар Николов
ДОПЪЛНЕН Е ОБЩИНСКИЯТ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
За да може Русенската митрополия да кандидаства с проект за
реконструкция и ремонт на манастира "Св. Марина" край с. Сяново,
Общинският план за развитие бе допълнен с решение на Общинския
съвет и бе потвърдено, че проектът отговаря на приоритетите му.
70 ГОДИНИ – ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1940” В ГЛАВИНИЦА
На 20 октомври с голям празничен концерт отбеляза 70-годишният си юбилей читалището в гр.Главиница. След поздравленията
за годишнината, на сцената самодейните колективи представиха
своите изпълнения.
Ден по-рано на читалищната сцена в Главиница гостува театралният състав на общинската болница с пиесата на Румяна Капинчева
„Магазинче на дребно”.
КОНКУРС-ВИКТОРИНА
КПД „Родно Лудогорие” организира конкурс-викторина посветена
на 14-я поход „По стъпките на Бедреддин” за стих, есе, интерпретативно съчинение, презентация и рисунка за ученици от 1-ви до 12-ти
клас. Творбите трябва да се изпратят до 25 декември в София, до
седалището на КПД „Родно Лудогорие”.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОЗДРАВИ ЛЕКАРИТЕ
Областният управител д-р Владимир Янков поздрави лекарите от
област Силистра по повод професионалния им празник, честван на
19 октомври в деня на Св. Иван Рилски Чудотворец.
В приветствието си до ръководството и екипите на многопрофилните болници за активно лечение в Силистра, Тутракан и Дулово, до
РЦЗ, РЗОК, ЦСМП, диагностично-консултативните центрове, областният управител посочва: „Няма по-благородна и хуманна професия
от тази, посветена на живота и здравето. Вие често сте надежда за
болните, утеха и упование за страдащите. Вярвам, че въпреки сложната ситуация в системата на здравеопазването в България, въпреки
натоварените си делници, трудните решения, които се налага да
вземате, отговорните действия, които предприемате ще успеете да
запазите най-важното усещане за тази високохуманна професия –
човеколюбието! Желая крепко здраве на Вас и на семействата Ви
и нестихващ стремеж към самоусъвършенстване, с увереността, че
професията Ви е вечна!”
ПОЛИЦЕЙСКИ РОКАДИ
Със заповед на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов
главен инспектор Лъчезар Тодоров е назначен за внд началник на
отдел „Охранителна полиция”. До момента той бе ръководител на
звеното „Български документи за самоличност”. В системата на МВР
работи от 1998 г. Лъчезар Тодоров е роден в Силистра през 1961
г. Завършил е Националната спортна академия. Женен, с две деца.
Начело на звеното „Български документи за самоличност” със
заповед за временно назначение застава инспектор Кирил Янков,
до момента полицейски инспектор в група „Териториална полиция”
при РУ „Полиция” – Силистра.
КРИМИНАЛЕ
2,65 промила е алкохолната проба на 25-годишния С.А. Той бил
спрян за проверка от тутракански полицаи вечерта в неделя, докато
управлявал „Опел Кадет” по ул. „Трансмариска” в града. По случая
е образувано досъдебно производство.
Тутракански полицаи освободиха 27-годишна жена, похитена от
бившия й съпруг. Драмата се разиграла на 18 октомври около 21.30
часа в дома на брата на похитената в село Коларово. Там, въоръжени
с бухалки, нахлули изоставеният съпруг – Л.Д. (31 г.) и 5-6 негови
приятели. Те нанесли побой на домакина, а жената качили насила в
автомобила си и отпътували в неизвестна посока. След получаване на
сигнала за престъплението били предприети незабавни оперативно
- издирвателни действия от служители на РУ „Полиция” – Тутракан,
в работата се включили и колегите им от Районното управление в
Дулово. Така няколко часа по-късно около 02.30 часа на 19 октомври жената била намерена в частен дом в село Черковна. В ареста
за срок от 24 часа са задържани Л.Д. и един от помощниците му.
Установена е самоличността на останалите участници в престъплението. Изясняването на случая продължава, образувано е досъдебно
производство по чл. 142 а от НК.
27-годишен тутраканец с инициали Е.А. е заподозрян в притежаване на наркотици. На 19 октомври, при полицейска проверка в
дома му, е намерено пакетче, съдържащо 190 грама сушена листна
маса. Наркотикът е идентифициран с полеви наркотест. Срещу мъжа,
който има и предишни криминални прояви, е образувано досъдебно
производство.
Извършители на грабеж са разкрити от тутракански криминалисти.
В понеделник, 18 октомври, в РУ „Полиция”-Тутракан гражданин съобщил, че предната вечер по ул. „Гео Милев” в града е бил нападнат
от група младежи, които със сила и заплаха са му отнели мобилния
телефон и 22 лева. Само за няколко часа криминалистите успели
да разкрият извършителите – 7 момчета на възраст от 15 до 19
години, някои от тях с предишни криминални прояви. Намерен е и
ограбеният мобилният телефон. По случая е образувано досъдебно
производство.

Да помогнем за довършване на
православния храм в с. Белица!

Н

овата църква в с. Белица вече е издигната, но се
нуждае от средства за довършителни работи.
Инициативният комитет, който през годините
на съграждането, активно съдействаше в дейностите,
се обръща към всички, които могат да помогнат - да
се включат в благородната кауза.
Благочестивите си намерения можете да споделите,
като се обадите на:
Димо Денчев – 0888 30 596
Петра Пенчева – 0885 505 250
Костадин Манев, Кмет - 0899 993 622
Свещеник Йордан Николов – 0884 939 365

Калина ГРЪНЧАРОВА
етири кашона с дрехи и
обувки получи Интерната в
с. Варненци от
софийския бизнесмен
Божидар Николов(на
сн.) Това е поредното
дарение, което той
прави в началото на
всяка учебна година,
информира кметът
на селото Георги Василев.
В началото на тази
седмица НЧ „Светлина” получи също дар
от него – няколко десетки книги обогатиха
фонда на читалищната
библиотека.
Със средства на
Божидар Николов в
с. Варненци вече има осигурена
интернет-връзка в Кметството и
читалището.
Жителите на селото благодарят искрено на своя софийски
приятел за даренията и доброто

Ч

сърце.
Припомняме, че за Празника
на Тутракан – 21 септември,

Божидар Николов бе удостоен с
Почетен знак на Общинския съвет
„За граждански принос”, който
се връчва на хора със заслуги и
мисъл за развитието на гражданското общество.

Калина ГРЪНЧАРОВА
рансформирането на
имот, пу блична общинска собственост
в частна такава не успя да
мине на проведеното заседание на Общинския съвет.
Според кметската докладна
записка „Теренът е подходящ за изграждане на обект
предназначен за обществено
ползване”, но не стана ясно
кой има апетити към мястото
- 500 кв.м.
Логични бяха въпросите на
общинските съветници за митичния „Спортен комплекс”,
който щеше да се изгражда
върху терена на изгорелия
скоропостижно МУЦ и за
намеренията на общинската
администрация в тази връзка.
По думите на кмета Георгиев,
„Спортна зала скоро няма
да има”, защото „никой няма
да даде 5 млн.лв. за такова
нещо” в Тутракан.
Милен Филипов предложи

Т

на този терен да се изгради
велописта „БМХ”, на която децата да спортуват. А Мариян
Ганев бе категоричен - „Парадокс е да се дават десетки
хиляди левове за проект на
Спортна зала на фирми, а
да не се действа по-нататък.
Щом веднъж е отказано – има
и други програми. Не е уместно да се изгражда на парче.
Това е репетиция за продажба и на останалия терен. Продавате като за последно. Ако
вие не желаете да направите
проекта за Спортната зала,
догодина идват избори – друг
ще я направи.”
Според Красимир Петров,
липсва цялостна визия за района, а по-практично би било
да бъде продължен парка и в
терена на МУЦ-а.
А всъщност „истерията”
около МУЦ-а тепърва предстои. Макар да е учудващо
как две години след пожара,
едва сега някой показа „апетит” на светло.

Утвърдени са средствата за борба с комарите

М

еждуведомствената комисия за
възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет, прие отчетите на 4-те крайдунавски общини – Силистра, Тутракан, Главиница и
Ситово, за средствата,
вложени в кампанията
срещу популацията от
комари, информираха от
Областния пресцентър.
С решение на Правителството, през лятото,
бяха отпуснати целеви

средства за дезинсекционни мероприятия срещу
завишената, в сравнение
с минали години, популация от комари. Общите
действия на всички общини по река Дунав, в
които се включи и съседна
Румъния, бяха координирани и контролирани от министъра на Вътрешните
работи, главна дирекция
„Гражданска защита” и
областните управители.
Третирането на площите бе осъществено в

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

периода 20-27 юли т.г.
(заради нестабилните
метеорологични условия,
в област Силистра се
наложи известно забавяне
– до 30 юли).
След заседание на Междуведомствената комисия, областният управител д-р Владимир Янков
бе информиран, че отчетите за финансиране на
дейностите на общините
Ситово, Главиница и Тутракан са утвърдени напълно, а в документацията

на община Силистра не
са намерени достатъчно
убедителни аргументи за
100–процентно възстановяване на средствата.
Така целевите средства, утвърдени от Междуведомствената комисия
по общини са както следва: Община Главиница – 14
258 лв.; Община Ситово –
15 315 лв.; Община Тутракан – 23 868 лв. и Община
Силистра – заявени 40
831 лв., а утвърдени – 37
361 лв.
“ТГ”

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ИЗТОЧНА ДУНАВСКА ЕЛИА
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31

ПОКАНА
На 25.10.2010 г. и 26.10.2010 г. в Сливо поле и Тутракан
ще се проведат секторни срещи за представяне на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна
група /МИГ/ Източна Дунавска Елиа. Територията на
МИГ обхваща цялата административна територия на
двете общини Тутракан и Сливо поле. Срещите са част
от проекта за „Придобиване на умения и постигане на
обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Тутракан
и Община Сливо поле” и ще се проведат съвместно с
териториалния и експертен екип на проекта.

Място и час на секторните срещи:

На 25.10.2010 г. в гр. Сливо поле в централната сграда
на Община Сливо поле, заседателна зала на Общински
съвет:
от 10.00 ч. – за представители на публичния и нестопанския сектор юридически лица с нестопанска цел, читалища, музеи, училища, физически лица, чиито дейности
са на територията на Местната инициативна група.
от 14.00 ч. – за представители на бизнеса - земеделски
производители и стопани, кооперации, еднолични търговци, представители на малки и средни предприятия,
собственици на заведения, хотели
На 26.10.2010 г. в залата на Общински съвет –
Тутракан:
от 10.30 ч. – за представители на бизнеса - земеделски
производители и стопани, кооперации, еднолични търговци, представители на малки и средни предприятия,
собственици на заведения, хотели
от 14.00 ч. – за представители на публичния и нестопанския сектор юридически лица с нестопанска цел, читалища, музеи, училища, физически лица, чиито дейности
са на територията на Местната инициативна група.
Целта на срещите е да се популяризира и запознае
местната общност с целите, приоритетите и мерките, заложени в стратегията на територия Източна
Дунавска Елиа; представяне на допустимите дейности и
допустимите бенефициенти по мерките в стратегията;
идентифициране на участници за обучения, свързани с
планирането на проекти.
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Оптимизират щата на болницата

Следовници на делото
на Борис Илиев

- Здравното заведение продължава да изпитва финансов недостиг
- Открита е процедура за провеждане на конкурс за Управител

Калина ГРЪНЧАРОВА
авилионът, който се
намира в двора на
Общинската болница
бе поискан за стопанисване от здравното заведние,
а средствата, получени
от него да се ползват по
преценка на Управителя.
Заради неизяснени обстоятелства и липса на становище от общинската администрация, решението
на ОбС бе отложено, а и
с това се изчерпа възможността за някакви приходи,
макар и в близко бъдеще.
Медицинският съвет на
МБАЛ-Тутракан на свое
заседание е приел проект
за нова щатна структура, която бе одобрена
от Общинския съвет на
октомврийското му засе-

П

рото по труда,
а четирима са
пенсионери.
Към подобни
мерки се прибягва заради намаления обем на
дейност, въвеждането на делегиран бюджет
от Здравната
каса и затрудненото финансово състояние
на болницата,
каза управитеВ.и.д управител на болницата
лят д-р Кръстю
д-р Кръстю Кръстев
Кръстев. След
дание. От 219 длъжности
въвеждане на новата щатпо щат сега ще останат
на структура ще бъдат
174,25, като съкращение
спестени 10 500 лв. за
очакват 27,50 свободни и
работни заплати и осигу17,25 заети щата. Тринаровки.
десет от съкратените ще
Болницата продължава
бъдат насочени към Бю-

да дължи големи суми на
фирми-доставчици за медикаменти и консумативи.
Общинските съветници
бяха запознати и с Поканата за доброволно плащане,
изпратена от Е.ОН в края
на м. септември. Тя е за
100 540,92 лв. - дължима
сума за периода от юни
2009 г. до август 2010 г.
Работните заплати в
болницата са изплатени
до м.май включително, а
Здравната каса продължава да дължи още над 150
хил.лв..
Съгласно прието решение на местния парламент
е открита процедура за
провеждане на конкурс за
възлагане управлението
на МБАЛ-Тутракан. Той ще
се проведе на 29 ноември.

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 1 и 2 ноември ще
се проведе 14-ят поход „По стъпките на
Бедреддин”, който се организира от КПД „Родно Лудогорие”, образователното
министерство, Общините
и музеите на градовете
Силистра, Дулово, Исперих и
Разград. Ден преди началото
– на 31 октомври - в Силист-

решение, след съгласие на
близките на починалия, в
родната къща-музей на
Борис Илиев в с. Свещари,
Разградско да бъде поставена паметна плоча. Тя ще
бъде официално открита
по време на 26-я поход „По
стъпките на Таньо войвода” през 2011 г.
Маргарита Димитрова
съобщи още, че на близ-

ра ще бъде проведен семинар с участници в похода, в
който лектор се очаква да
бъде проф. Христо Матанов
и експерти от МОМН.
Идеята за провеждането
на тази инициатива принадлежи на Борис Илиев,
който ни напусна завинаги
на 6 октомври. След неговото погребение, на 9
октомври, в София е проведено заседание на КПД
„Родно Лудогорие”, информира председателят на
тутраканското дружество
Маргарита Димитрова. На
него са уточнени ангажиментите на всяко дружество по провеждането на
похода. Пак тогава е взето

ките на Борис Илиев е
връчила Съболезнователен
адрес от името на Община Тутракан и КПД „Родно
Лудогорие” - Тутракан, в
който се казва: „Животът
се измерва не с години, а
с дирята оставена след
нас! Дирята, която остави
почетният гражданин на
Тутракан Борис Илиев като
краевед, изследовател,
историк и писател няма
да бъде заличена, защото
с обаянието си успя да
спечели сърцата на тутраканци. Младите, които
запали с ентусиазма на Таньо войвода ще продължат
делото му.”

жаващи разрешение по чл.12
от Закона за управление на
отпадъците.
На територията на РИОСВ Русе съществуват определени
чрез съответни
протоколни решения 428 броя
стари селски и
общински сметища, разположени в над 300
населени места.
Само в Силистренска област
те са 161. Сметищата за отпадъци не отговарят
на изискванията
на Наредба №
8 за условията
и изискванията
за изграждане
и експлоатация
на депа и други
съоръжения и
инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
В изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 от Наредба
№ 8 всички общини са представили в РИОСВ – Русе планове за привеждане на сметищата в съответствие с изискванията, където крайният
срок за преустановяване на
експлоатацията и закриване
бе до 16.07.2009 г.
Поради тази причина на
кметовете на всички общини
през месец юли 2009 г. са
връчени Заповеди, издаде-

ни от Директора на РИОСВ
– Русе за прекратяване на
експлоатацията на сметищата. Предстои тяхното рекултивиране в съответствие с
изискванията на Наредбата,
за което повечето общини
декларират желание, но основният им проблем е липсата на финансови средства.
В област Силистра проекти
за закриване и рекултивация
на сметищата на населените
места все още няма и не е
извършено закриването им.
В процедура по реализиране
на проекти за рекултивация
на общински сметища, финансирани по ПМС 209/2009
г. са единствено общините
Ситово, Алфатар и Кайнарджа. В община Главиница
стойността на проекта е 744
506 лв. и процедурата е предвидена за следващата 2011 г.
Само в Тутракан, Дулово и
Силистра няма предприети
такива действия.
За четирите регионални
депа на територията на РИОСВ - Русе са спазени изискванията на ЗУО относно
приемане на решения на общинските съвети за участие
в Регионални сдружения за
управление на отпадъците.
След публикуването на
Наредбата по чл. ІV а от
ЗУО предстои определянето на точния размер на
отчисленията за набиране
на средства за бъдещата
рекултивация и следексплоатационни грижи на регионалните депа.

Н

Три проектни предложения подготвя Община Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщина Главиница ще
подготви и кандидатства
с две проектни предложения по откритата Процедура
за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Програмата
за развитие на селските райони,
мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” – Европейски план
за икономическо възстановяване
за обекти в Община Главиница.
Първият е за реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа
на селата Дичево и Суходол, а
вторият – за реконструкция на довеждащ водопровод за същите две
села. Важно условие в случая е, че
максималният размер на исканата
безвъзмездна помощ е до 3 млн.
евро и не се изисква съфинансиране от страна на общината.
Общинският съвет на заседание
проведено на 19 октомври даде
карт бланш на работата по тези

О

проекти, като тяхното обсъждане стана повод за дискусия за
състоянието на водопроводната
и пътната мрежа и в други села
на Главинишка община. Д-р
Сабахатин Халид даде пример
със с. Вълкан, където ”на всеки
100 м има следи от ремонтите на
ВиК”и тъй като община Главиница

е акционер във ВиК би трябвало
дружеството да направи нещо
ново и полезно и в тази част на
областта. Другият начин е населението да направи подписка и
да напомни за себе си. Д-р Халид
посочи като негативен пример
също пътя Главиница-Подлес и
пътищата за Листец, Звенемир

и други населени места, които
спешно се нуждаят от ремонт.
Кметът Насуф Насуф уточни
кои пътища са общински и кои от
републиканската пътна мрежа и
предложи, че по проблемите с ВиК
и пътищата с дупки Общинският
съвет би могъл да излезе със
специална Декларация, която със
сигурност ще бъде подкрепена и
от гражданите.
Местната администрация получи още одобрението на съветниците за изготвяне на проект и
кандидатстване и по Оперативна
програма „Регионално развитие”,
схема „Подкрепа на дребно мащабни мерки за предотвратяване
на наводненията”. Конкретните
обекти на инвестицията са корекция на дере и ремонт на открит
отводнителен канал в с. Долно
Ряхово. В общинския бюджет за
следващите две години ще бъдат
предвидени по 25 хил.лв. годишно
за съфинансиране.

Златно ли ще ни излезе сметосъбирането?
Калина ГРЪНЧАРОВА
емата за сметосъбирането и поддържането
на сметищата предизвика една от продължителните дискусии по време на
последната сесия на Общинския съвет, проведена
на 19 октомври. Поводът –
искането на общинския кмет
за прехвърляне на 25 хил.лв.
от средствата предвидени за
транспортиране на битовите
отпадъци и от такса „Депониране”, за които се очаква, че
няма да бъдат изразходени
до края на годината, в друго
перо – за есенно пробутване
на регламентираните и нерегламентираните сметища
по селата.
От дебата стана ясно, че
сметищата все още не са
закрити, че част от хората
от селата изхвърлят оборска
тор, растителни и строителни отпадъци, където им е
удобно или както се изрази
председателят на местния
парламент Любомир Боевски: „Няма култура у хората
за поддържане на хигиена
по селата.”
Зам.-кметът Иван Недев
уточни, че поводът за допълнителни средства за пробутването са докладните записки на селските кметове с
такова искане. Според него,

Т

докато не се реши въпросът
с компостирането на сметищата, проблемът ще стои
все така открит. И допълни,
че сметосъбирането в селата
струва доста средства, които
не се покриват от таксата,
която се събира от населението. Той даде пример със
с. Преславци, където сметосъбирането струва 16 хил.лв.
годишно, а от такса „Смет”
се събират само половината
– 8 хил.лв.
Като слабо звено в дейността бе посочен заниженият и в повечето случаи
липсващ контрол и санкции
от селските кметове и от
отдела в общинската администрация с т.нар еколози.
И макар че общинските
съветници дадоха съгласие
за вътрешното прехвърляне
в План сметката по такса
„Битови отпадъци” на 25
хил.лв., при предстоящото
приемане на промила за
размера на такса „Смет” за
2011 г. от Общинския съвет
се очаква дебатите да бъдат
трудни. Защото общинарите
дадоха да се разбере, че
ще бъдат поискани повече
пари за сметопочистване и
сметоизвозване.
Все по темата е и информацията, извлечена от годишните отчети за генерирани отпадъци от общините,

които са на територията на
РИОСВ – Русе.
Екоинспекцията контролира в екологично отношение
22 общини на територията
на области Русе, Разград и
Силистра, които генерират
около 180 000 т битови и около 60 000 т строителни отпадъци годишно. Те се събират
в три регионални депа, като
отпадъците от Тутраканска
община се извозват до Регионално депо за неопасни,
инертни и опасни отпадъци

в Русе.
Във всичките 22 общини
е въведено организирано
сметосъбиране и сметоизвозване, като са обхванати общинските центрове
и селата. Все още броят
на контейнерите за битови
отпадъци, разположени по
селата е недостатъчен. Дейностите по сметосъбирането
и сметоизвозването до съответните Регионални депа се
извършват от юридически и/
или физически лица прите-
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ГЕРБ ще се яви самостоятелно на изборите,
не отказва подкрепа от десни партии

Н

а 17 октомври тутраканската организация на
ГЕРБ проведе събрание, на което присъстваха
народният представител Стефан Господинов
(с когото предлагаме интервю по-долу), зам.-областният управител Денка Михайлова и председателят
на ГЕРБ-Дулово Тодор Тодоров.
Пред членската маса бе представено новото ръководство на ГЕРБ-Тутракан, което бе одобрено от
Изпълнителната комисия в началото на м. октомври.
Председател на организацията е д-р Румен Паунов, а
организационен секретар – Светла Стоянова.
След Тутракан тримата ГЕРБ-ръководители се
срещнаха и с организациите в Главиница и Ситово.
Калина ГРЪНЧАРОВА
- На какво е посветена
днешната визита в Тутракан?
- Започва новият политически сезон. Измина
малко повече от година от
работата на новия парламент. Има вече одобрение
на новите общински ръководства и от там започваме истинската работа.
Знаете, след по-малко от
година предстоят два избора – за президент и
местни избори. Искаме да
видим структурите, да

набележим задачите и да
работим.
- Кое е най-належащото
за местните структури?
- Най-важно е разпределението на отговорностите.
Първо трябва да се набележат задачи, следващото е
– как да се постигнат и да
има хора, които да отговарят за тях. Най-важното
са отговорностите – да
си в партията и особено
на отговорен пост е преди
всичко наистина отговорност и след това всичко
останало. Както виждате

Народният представител Стефан
Господинов и председателят на
ГЕРБ-Тутракан д-р Румен Паунов

на национално ниво ние
си носим отговорността,
всеки, който допусне грешка се знае, че се отстранява. Няма такива политически чадъри както при
други политически партии
и това е основната разлика между ГЕРБ и другите
партии. Ние наблягаме на
хората, които са честни
и искат да направят нещо
за обществото, а не за

себе си.
- Каква препоръка ще
дадете на тутраканската организация на
ГЕРБ?
- Работата не само в
Тутракан, но и в другите
общини е вяла между два
избора. Затова ще апелирам за по-добър колективен живот като хора. Да
се чувстват като един
колектив. Да имат ини-

циативи, да участват в
мероприятия, било благотворителни, било с нещо да
допринесат за града. Така
се получава този колективен дух и партньорство,
по-добро опознаване.
- Как ще се яви на местните избори ГЕРБ – самостоятелно? Ще търсите ли подкрепа от други
десни партии?
- Тези въпроси не са
изяснени още, но аз съм
убеден, че ГЕРБ ще издигне
свои собствени кандидатури, като съответно няма
да откаже партньорство
на партии-единомишленици, като изключим ДПС и
БСП. До голяма степен,
знаете в парламента се
получават различни гласувания – Синя коалиция,
Атака, но по принцип сме
отворени за подкрепа и
партньорство.
Сега по общините в нашата област се вижда
партньорство между БСП
и ДПС или обратно, за
сметка на гражданите.
Казвам партнират си, не

бих искал да употребя потежка дума, но някои неща
ще излязат наяве. Виждате
в Дулово какво се случва,
така и във всяка община
има подобни неща, макар и
в по-малък размер. Злоупотреби има навсякъде.
- Новото от парламента, което гражданите
трябва знаят?
- Най-важното, което
предстои е приемането
на бюджета и Изборния кодекс. До всяка една структура сме спуснали анкети,
какви клаузи трябва да
бъдат залегнали в Избирателния кодекс. Получихме
отговорите от всички
общини, аргументирани,
дадени са за обработка и
ще се съгласуват. Да се
надяваме, че вече няма да
има гласувания на няколко
места, с автобуси екскурзианти, с чужди лични
карти. И доколкото Конституцията позволява да
не се нарушават права,
всичко това ще бъде включено в новия Избирателен
кодекс.

Политикът от НДСВ Анелия Атанасова в Тутракан
- Луксозни издания за Третото българско царство вече са в Историческия музей, читалището и СОУ "Христо Ботев”
- Сълза и поклон пред саможертвата на падналите в Тутраканската епопея и запалена свещ в параклиса
- Женската либерална мрежа е проект насърчаващ инициативите в полза на хората
Калина ГРЪНЧАРОВА
Анелия Атанасова е една българка, политик от НДСВ - неизневерила, а защитаваща каузата на Симеон Сакскобургготски, два пъти народен представител от
Варна, председател на Женската либерална мрежа.
Не за първи път тя е в Тутракан и обикновено е посрещана радушно от членовете
на царската партия, с които е организирала много инициативи в крайдунавския
град.
Последното й посещение в Тутракан – на 14 и 15 октомври т.г, бе посветено
на една добра идея на Женската либерална мрежа, осъществена съвместно с
Общината – залесяването на липи в парка до паметника на Таньо войвода. Освен
това тя дари пособия за рисуване и плодове в ЦДГ „Патиланчо” и три комплекта
луксозни издания посветени на Третото българско царство на Историческия музей,
читалище „Н. Й. Вапцаров” и СОУ „Христо Ботев”.
Затрогващ жест от нейна страна бе и дарението на лични старинни предмети
от началото на миналия век, наследени от нейните прабаби, които обогатиха
колекцията „Градски бит” на Историческия музей.
Анелия Атанасова е личност емоционална, заразяваща с ентусиазма си всички
около нея. Навярно мнозина си спомнят нейните изказвания в българския парламент,
яростната й защита на социални идеи и проекти, популяризирането на българската
култура, изкуство и история.
В Тутракан с нея разговаряме за политика, за днешното управление, за НДСВ
и разбира се за Женската либерална мрежа, на която тя сега е посветила сили
и време.
„Тутракан е една приказка, една от перлите на
Дунава. За мен всяко късче
земя, сграда създава чувството на една изключителна самобитност. Много
пъти съм идвала и пак ще
дойда, защото това е България. Впечатлена съм!
Събитието, за което
съм дошла е едно пожелание за хубава зима, да си
погледнем това, което сме
оставили през 2004 г. – съоръженията от малките
демонстрационни проекти
на правителството на
НДСВ, които реализирахме
тук. Те оставиха своя отпечатък във всички населени места. (Б.а.: В парка
до паметника на Таньо
войвода и в парк „Христо
Ботев” са монтирани тогава детски катерушки,
пързалки и пейки) Тук има-

ме една дейна г-жа Кирова,
която е готова винаги да
грабне четката и боята и
да боядиса. Тук е едно кътче, където играят децата,
където се обичат младите!
Затова се гордеем и с
управлението на НДСВ, защото то бе едно спокойно
управление, демонстрираше се толерантност – ние
никого не обидихме, никого
не засегнахме, оставихме
отпечатъка на времето
си, оставихме двата големи проекта в световен
мащаб – НАТО и Европейския съюз в наследство
на народа ни. Чувството
ми е на изпълнен дълг, от
страна на НДСВ. Така че,
на хората все по-ясно ще
си дават представа, какво
е било и каква е в момента.
За жалост не можем да кажем, че нещата не вървят

в положителна посока. За
жалост, дори прословутата тройна коалиция, която
не беше лесна за никого,
защото убежденията бяха
различни, но се даде знак,
че когато е в името на
България, в името на националната кауза, тогава
политиката остава на заден план-има България. Ето
сега четем рейтингите
– НДСВ си качва потенциала, завръщат се хората.
Въпреки всичко, аз като
политик, мога да кажа, че в
тази сегашна конфигурация
НДСВ наистина нямаше да
се чувства комфортно в
един парламент.
Когато НДСВ управляваше, мерките, които се
взеха бяха непопулярни, но
правилни и хората сега
вече се убеждават, че на
обществото либералният

на стр. 5
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Осмокласници от СОУ "Христо Ботев" откриха "съкровището" край реката
Росица КИЧУКОВА
а 16 октомври т.г
учениците от 8а
клас, заедно със своя
класен ръководител Росица Кичукова, участваха
в риалити състезанието
организирано от читалище
„Н.Й.Вапцаров” и Община
Тутракан „Съкровището на
старата река”.
С много смях и веселие,
при екстремни условия –
хлъзгав терен и мокрещ
дъжд, преодолявайки с лекота поставените интелектуални препятствия, участниците в състезанието
изминаха разстоянието от
Автогарата до местността „Заставата” край река
Дунав, където откриха
скритите от организаторите „съкровища”.
По време на похода състезателите обогатиха
своите знания за историята на града старата река
и сърдечно благодарят на
секретаря на читалището
Анка Монева и на зам.-

кмета на Община Тутракан Румяна Капинчева за

Обществото живее сега
в една психодинамична
обстановка – за и против.
Има много сериозен период политическо време до
изборите. Рейтингите ще
се менят, защото виждаме
фиаско в много важни ресори, с които тръгнахме
стресиращо към някакво
очакване и то не се сбъдва. България няма нужда
от предсрочни избори, но
ако се наложи - те ще се
случат. Защото има предел на търпение. С общи
послания и красиви фрази,

в миналото, търсят бъдещето, а то не се вижда. Правителствата от
Стефан Софиянски – на
Иван Костов, на НДСВ,
на тройната коалиция
бяха надстроечни – всеки
стъпваше на раменете на
другия, задържаше и правеше нещо повече. А сега
виждаме едно безпардонно
отричане на процесите,
и в крайна сметка няма
нищо налице като качествено управление - срива се
направеното. Ние се върнахме в рамките на 90-та
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неповторимите емоции и
заявяват от сега бъдеще-

то си участие в следваща
подобна инициатива.

В „Сделка или не”:

Роман от Тутракан е
поредният късметлия

А

танас Атанасов е съпруг на Анелия Атанасова. Радиоинженер
по професия, вече пенсионер и обикновено съпровожда вечно забързаната си половинка. На 18 ноември ще се изпълнят
37 години от съвместното им съжителство.
„Безупречна жена е във всяко едно измерение. Единият има едни
ангажименти, другият – други и така взаимно се допълваме. Винаги
съм с нея, когато се налага. Тя се занимава с обществена и политическа дейност от началото на промените. Преди това обичаше да
шие гоблени, има около 20, но десет вече е подарила.
Сега основните й занимания са политика, благотворителност и
възстановяване на пълната история на Третото българско царство.
Корените на тези интереси са по-дълбоки. Фактически, кръстниците
на родители й са били семейството на Борис Германов, градоначалник на Варна по времето на цар Борис, негов състудент, съвипускник
и може би оттам. Родителите й са македонци, баща й беше един
голям българин, уверен, че македонците са българи. Даже като се
оженихме, той продължаваше да твърди, че това, което в момента
знаем, не отговаря на истината. Той вярваше, че ще дойде ден, когато
ще научим истинската история на България, но той не доживя. На
Анелия искам да кажа – да продължава все напред!
Когато започнаха промените тя беше на един курс по английски
език и тя е казала: „Ако нещо ще се промени, то сега цар Симеон
трябва да се върне в България и да стане държавен глава.” Колегите
й са го запомнили и досега и го напомнят.

от стр. 4 Първанова – евродепутат
модел е необходим. Не
става въпрос да се бием в
ляво и в дясно, ние можем
да бъдем един чудесен балансьор и да толерираме
всичко, което се случва
за каузата на България.
Затова от завръщането
на НДСВ винаги ще има
необходимост. Сегашният
председател Христина
Христова е един знаещ и
можещ човек, не случайно
Царят я покани тогава
за социален министър. Тя
умело ръководи партията, съумя да балансира
страните в партийната
конфигурация.
За президентските избори, ние имаме изключителни личности – ето имахме
комисар на годината преди
две години – Меглена Кунева, ето сега – Антония

на годината. Имаме конгломерат от
личности и
винаги
можем
да излъчим
е д н а
президентс к а
двойка. Вероятно
ние ще
б ъ дем в
битката за
президентските
избори.

Д

хвърляне на вини, държава не се управлява. Това
са предизборни лозунги.
Тук се скъсва нишката и
слоевете, които бяха найдинамично настроени за
промени се питат: „А сега,
накъде?”. Те се вглеждат

година. И не е виновна само
кризата. Страшното е от
тук нататък да не става
по-лошо.”
Продължава в следващия брой

есет хиляди лева бе късметът на Роман Иванов
от Тутракан в тв-предаването на Нова телевизия
„Сделка или не”.
„Великолепна и безупречна игра!” – така окачестви
водещият Румен Луканов представеното на младия
тутраканец.
Изправен пред дилемата „Сделка или не” с банкерското предложение от 38 888 лв. и възможност от 10 000
лв. и 100 000 лв., той заложи на късмета си и остана с
избраната кутия.
Ден преди финалното състезание за Роман, в неговата
кутия пък беше друга голяма сума – 50 хиляди лева.
Явно, тутраканци са големи късметлии в това телевизионно шоу на Нова.
През м. януари 2009 г. Боряна Кръстева след интересна и емоционална игра спечели 66 хиляди лева и сбъдна
пророческия сън на съпруга си.
По-късно от същото шоу с шест хиляди лева в Тутракан
се завърна и Шенол Али.
Както се казва - мислете за "Кделка или не" като за...
финансова възможност по време на криза.
“ТГ”
Защо не?
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Реализира се първият проект на Клуба по Красимир Костадинов отново
победи в „Селановци`2010”
хокей на трева в Главиница

Е

дин от най–атрактивните спортове, развивани в
Североизточна България
и с единствено местоположение
Главиница, е хокеят на трева.
Ексцентричният спорт събира
все повече нови фенове в града,
а освен това успехите и трофеите
в клубната витрина прогресивно
растат.
Клубът по хокей на трева “Левски” гр. Главиница е основан през
2001 г. Член е на Българската
федерация по хокей на трева и
е регистриран в Националния
регистър на Министерството на
правосъдието за извършване на
дейност в обществена полза.
До момента клубът се е утвърдил като един от най–добрите в
страната и качествата на главинишките хокеисти предизвикват
истински фурор по време на
техните срещи.
В клуба осигуряват необходими
условия, за де се развиват децата.
Към това е насочен и първият
негов проект.
Той е за начално обучение по
хокей на трева, за създаване на
условия да бъде предизвикан интересът на децата към двигателна
активност, увеличаване и разнообразяване на възможностите за
участие на децата в организирани
занимания по хокей на трева, за
повишаване на обществено полезната дейност на хокейната игра
и създаване на възможност за
селекция на деца с перспективи за
спортно развитие по Програмата

на Министерството на физическото възпитание и спорта “Спорт за
деца в свободното време” – Направление “Начално обучение по
вид спорт” за 2010 г.
Със Заповед от 25.01.2010 г.
на Министъра на физическото
възпитание и спорт е одобрен
проектът на хокейния клуб, който
е на обща стойност 3 000 лева.
По проекта децата ще имат възможност целогодишно по план–
график да придобият безплатно
първоначални знания, умения и
навици за практикуване на спорта – хокей на трева. Одобреният
план–график е за периода от
01.03.2010 г. до 30.06.2010 г. и
от 01.10.2010 г. до 31.10.2010
г. Създадени са 3 групи с по 15
деца – общо 45 от СОУ “Васил
Левски” гр. Главиница, като с
всяка група ще се провеждат по
40 занимания – общо 120 през
целия период. Заниманията за
една група седмично са две, като

времетраенето на едно занимание
е един астрономически час.
Основната цел на програмата
е създаване на условия и възможности за участие на децата
в безплатни спортни занимания
в свободното им време, с оглед
подобряване на тяхното здраве и
физическа дееспособност. А по–
конкретно, по проекта на хокейния
клуб, целта е децата да придобият
първоначални знания, умения и
навици за практикуване на хокей
на трева, да бъдат мотивирани
за участие в спортни занимания
за подобряване на физическата
им дееспособност и пълноценно
използване на свободното време.
Формират се умения за работа в
екип, толерантност, солидарност,
спазване на принципа “Фейър
плей”. От друга страна това ще
бъде допълнителна спортна услуга за децата.
Предоставя се възможност на
треньорите за селекция на децата

с перспективи за спортно развитие. Благодарение на проекта ще
бъде подобрена и материалната
база на клуба по хокей на трева.
Хокейната игра е отборен спорт,
специфичен по своя характер и
същност, оказващ благоприятен
ефект върху здравето на децата,
предизвиква положителни преживявания и емоции, изпълва децата
с удовлетворение от физическите
движения.
Партньори по проекта са СОУ
“Васил Левски” гр. Главиница, общинска администрация Главиница
и регионалната медия – вестник
“Тутракански глас”.
Съгласно актуализирания
план–график и изискванията по
проекта, спортните занимания
стартираха от 01.03.2010 г. под
ръководството на спортния специалист по хокей на трева – Мария
Вълкова и мениджъра на клуба
– Неждан Реджеп. Заниманията
през месеците Март и Април се
провеждаха в спортната зала, а
тези през месеците Май, Юни и
Октомври на открито в спортния
комплекс. Групите са сформирани, като не се връща нито едно
дете, желаещо да участва.
Клубът по хокей на трева “Левски” кандидатства за първи път с
проект по Програма на МФВС, тъй
като от миналата година отговаря
на всички изисквания, определени
в нея.

Расим РАФЕТ,
Председател
на УС на КХТ “Левски”

Футбол
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"Белица" и "Доростол" в турнир
за Купата на
България
На 18 октомври в зала 8 на Националния стадион „Васил Левски”
се тегли жребия за 1/16 от Купата
на България.
„Доростол” (Силистра) и „Белица” (Белица) са двата отбораучастници в турнира за Купата на
България от Силистренска област.
В първия кръг се включиха 24 отбора от двете „Б” групи, 7 отбора
от „В” групите и един отбор от „А”
регионална група.
На стадиона в гр. Силистра ФК
„Белица” ще срещне „Ботев” (Враца), а „Доростол” ще гостува на
„Брестник-1948” (Пловдив).
Срещите ще се играят на 27-и
октомври (сряда) от 14.00 часа.

вратаря, топката
се оказва във вратата. В 62-та минута, след далечен
удар на ветерана
Мустафа Мердам
(Миро), топката
след рикошет в
гредата за трети път посещава
мрежата на домакините. Останалото време от
мача било изиграно протоколно и не
се е случило нищо
интересно.
След тази победа „Белица“, заема осмо
място във временното
класиране с актив от 19
точки.
Следващият съперник на
отбора е „Девня“. Двубоят
е в неделя, 24 октомври, на

Калина ГРЪНЧАРОВА
раси Костадинов повтори миналогодишният си
успех в международния турнир по канадска борба
„Селановци`2010”, проведен на 16 октомври и отново
е абсолютен шампион.
Костадинов победи и на двете ръце в тежката категория,
а в най-атрактивната – абсолютната – е победител на дясна
ръка.
В това състезание участва и още един състезател на „Херкулес” (Тутракан) – Георги Кръстев, който се представи също
много успешно. В тежката категория Кръстев се класира 3-ти
на лява ръка и 2-ри на дясна, а в абсолютната категория е
трети.
На снимката: Краси Костадинов с купата на абсолютен
шампион, Георги Кръстев е трети (в дясно) и Виктор Балабанов – втори (в ляво)

К

Формация "ИЗВОР"

Пета победа за ФК „Белица”
тборът на Димо Денчев постигна пета
поредна победа като
гост с 3:0 над „Ботев”
(Нови Пазар) в мач от 11-я
кръг на „В” Североизточна
футболна група изигран на
17 октомври. Специално за
„Кворум Силистра” треньорът на „Белица” Тодор
Тодоров разказа подробности от двубоя. Още в
17-та мин. след ъглов удар
топката била засечена с
глава от Иво Желязков и
така резултатът е открит - 0:1.
През второто полувреме
„Белица” довършва „Ботев”
с два нови гола само за
5 минути. В 57-та мин.
Габриел Георгиев нанася
удар от границата на наказателното поле, след рикошет, който заблуждава

Георги Кръстев "Херкулес” (Тутракан) се класира
втори в тежката категория и трети в абсолютната

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

стадиона в село Белица от
16:00 ч.
Лидер в класирането е
отборът на „Спартак 1918"
с 25 точки, колкото има и
„Суворово“. Тройката допълва шуменският „Макак“
с 24 точки.

Междувременно стана
ясно, че след като „Кубрат“ напусна Североизточната „В“ футболна
група миналата седмица,
неговата съдба последва
и „Спортист“ – Генерал
Тошево.

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

Трапеза за Димитровден
Курбан-чорба от агнешко

Продукти:

1 кг агнешко месо, 250 гр агнешки дреболии, 1-2 глави кромид лук, 3-4 лютиви чушки, 125 гр
краве масло, 1 яйце, 1/2 кофичка
кисело мляко, връзка магданоз,
джоджен и сол.

Приготвяне:

Нарязаното на късчета месо се
почиства от костите и се измива.
Слага се в тенджера заедно с
нарязаните на дребно дреболии,
залива се с вода и се вари, като
образувалата се пяна се отстранява с решетеста лъжица. Прибавят
се ситно нарязаният лук и лютите
чушки.
В мазнината се задушава брашното до златисто оцветяване,
размива се с малко бульон и се

Продукти:

яйца – 4бр., краве масло 25 г,
морков, черен пипер и сол.

Приготвяне:

Яйцата се сваряват, обелват и
се нарязват на половинки, така,
че да се имитира счупена черупка. Жълтъците се претриват с
маслото и се посоляват на вкус.
От сместа се оформят топчета с
две големини – едните за тялото,
а другите за главичките на пиленцата. Топчетата се прикрепват

Продукти:

изсипва в чорбата. Чорбата се
долива с гореща вода, посолява
се и се вари още 5 минути.
Застройва се със смес от жълтък и кисело мляко. Сваля се
от огъня, поръсва се със ситно
нарязаните джоджен и магданоз
и се поднася.

"Пиленца"

Спанак – 400 г, Зелен лук – 3-4
стръка, Морков – 1 бр., Червено
цвекло – 1 бр., Маслини – 8-10
бр., Лимон – 1/2 бр., Магданоз
– 1/2 връзка, Сол и зехтин в
количество по желание.

850 г месо от петел, 10-12 глави
стар кромид лук, 2-3 бр. домати,
1 с.л. доматено пюре, 2 с.л. препечено брашно, 125 г масло, 1
ч.л. червен пипер, черен пипер,
магданоз и сол.

Приготвяне:

Лукът, след като се почисти и
измие. се нарязва на тънки филийки и се задушава в маслото,
докато остане на мазнина. Прибавят се червеният пипер, доматите,
настъргани на ренде и месото,
чиния, овкусяват се и салатата се нарязано на порции. Ястието се
гарнира с лимон и маслини.
залива с 1/2 ч.ч. топла вода, по-

Приготвяне:

Спанакът, лукът и магданозът
се нарязват на ситно. Цвеклото
и морковът се настъргват на
едро ренде.
Продуктите се поставят в

Продукти:

Ябълкова пита

Продукти:

500 г брашно, 5 яйца, 1
ч.ч. кисело мляко, 65 г краве
масло (1/2 пакетче), 1 ч.ч.
захар, 1 ч.ч. нарязани запечени орехови ядки, 2 ч.ч.
настъргани ябълки (отцедени
и разбъркани с малко захар),
едно към друго с помощта на 1/2 ч.ч. стафиди, 1/2 ч.л. канеклечка за зъби, а от моркова се ла, щипка сол и мед.
Приготвяне:
изрязват тънки лентички за човки
Разбиваме яйцата със захари гребенчета. Черният пипер се
та, докато побелеят. После при
поставя за очички.
непрекъснато бъркане добавяме
киселото мляко, ореховите ядки,
солта, канелата, маслото и пресятото брашно. Омесваме леко, меко
тесто. Разделяме го и точим две
кори, едната слагаме на дъното на

Яхния от петел

Трицветна салата
Продукти:
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Продукти:

солява се и се задушава на тих
огън, докато омекне месото.
Прибавят се брашното, размито
в малко студена вода, и счукан
черен пипер. След като поври още
десетина минути, ястието се сваля
от огъня и се поръсва със ситно
нарязан магданоз.

Пиле на сол

1 пиле и 1 пакет сол
Приготвяне: Пилето се измива и подсушава много добре.
В тава изсипваме пакета със сол
и върху него поставяме пилето.
Печем на 200 градуса за 50-60
минути. Веднага след изпичането
го изваждаме от солта.

намазнена с масло тава, сипваме
отгоре ябълките и стафидите,
върху им слагаме другата кора.
Натискаме отстрани плътно и
печем в умерена фурна за около
30 - 40 минути. Като извадим питата от пещта, намазваме с вода и
мед, увиваме с хартия и кърпа, за
да се задуши.

Пълнени печени ябълки

6 големи ябълки, 70 гр. сушени
кайсии, 3 с. л. смлени орехови
ядки, 1 ч. л. настъргана лимонова
кора, 1/2 ч. л. канела, 100 гр. кафява захар, 2 с. л. меко масло.

Приготвяне:

Фурната се нагрява на 190°C.
Сушените кайсии се нарязват
на ситно. Смесват се с орехите,
захарта, канелата и лимоновата
кора. Обърква се добре. Добавя се
1,5 лъжици от маслото и отново се
разбърква. Тази смес е пълнежът
за ябълките.
Ябълките се издълбават от към
дръжката, като се внимава да се
запазят цели. С помощта на ножче
и лъжичка се отстраняват семките.
Трябва да се получи дупка в средата на ябълката, без да е засегнато

дъното. Може да се обелят до средата за по-интересен външен вид.
С пълнежа се запълват отворите
на ябълките. Намазват се отгоре
с останалото масло. Слагат се в
тава върху хартия за печене и се
пекат 30-35 минути.
Сервират се топли или студени
с получения захарен сироп при
печенето.

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Рождения си ден 4-годишният Динчер Кючюк празнува с
братовчед си Юсеин Поси от гр. Тутракан

22-28.10.2010 г.

ВРЕМЕТО
В петък вятърът ще отслабне. През следващите три дни сутрин ще е студено, с минимални температури близки до 0°, а в равнинната
част от страната ще има условия за образуване
на мъгли и ниска облачност. Впоследствие обаче
ще се установява слънчево време, почти тихо,
дневните температури ще се повишават.
В началото на следващата седмица ще бъде
сравнително топло, вятърът от юг ще се усили,
а облачността ще се увеличи.
Във вторник и сряда отново се очакват
валежи.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА

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:

23 октомври – Първолета АНТОНОВА, Кмет на
с. Сокол, Община Главиница
24 октомври – Снежана НАКОВА, гл. експерт
„ОС”, Община Тутракан
25 октомври – Веселина ГЕНОВА, деловодител,
Община Тутракан
26 октомври – д-р Светлана ПЕТКОВА, педиа-

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!

тър
26 октомври – инж. Николай ЗЛАТАРОВ, Ст.
Лесничей, ДГС-Тутракан
28 октомври – Юсуф КАДИР, гл. специалист
„ВВК”, Община Главиница

26 октомври - Димитровден
СМЯХ

Сърби младоженци, непосредствено след сватбата, мъжът казва:
- Жена, я сакам да ти казувам нешто. Сакам да
знаеш, че кога играе „Цървена звезда” мене ме
нема по 3 дена, кога пее Лепа Брена ме нема по 1
ден, кога седнем да пием со приятели ме нема по
цела седмица!
Жената казва на свой ред:
- Мажо, срце мое, и я имам да ти казувам нешто:
секой ден в 10.30 я сакам маж! Има те, нема те - я
сакам маж.
* * *
Догаат маж и жена во хотел:
- Дали сте оженети? - ги прашува рецепционерот.
- Секако. - отговара мажот. - И jас, и таа.
* * *
Чапаев и Ана Картечарката си говорят:
- А бе, Ана, защо на Петка му е толкова бухнала и
елегантна напоследък косата?
- Защото всяка вечер си втрива в нея яйца!
- Брей, голям гимнастик бил той.

Арканзаски младоженци пътували с кола от Литъл
Рок за мотел в Мемфис, където щели да прекарат
медения си месец. По пътя младоженецът поставил
ръката си на коляното й.
Тя се усмихнала, изчервила се и казала:
- О, Елмър, вече сме женени - можеш да стигнеш
и по-далеч.
Затова продължили за Нешвил.
* * *
Лейди Елизабет споделила с лорд Матю, че му е
изневерила три пъти.
Това признание го натъжило, но той поискал да
научи кога.
- Първия път спах с директора на кредитната ти
банка.
Станало му мило и попитал за втория.
- Спах с лекаря, който ти направи операция на
червото.
Съпругът се развълнувал. Попитал за третия.
- Спомняш ли си, когато преди 5 години искаше
да станеш президент на голф клуба? Но не ти достигаха 34 гласа.

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев
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