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ЗДОИ - необходимото "Й"
в азбуката за общуване
между администрацията и
обществото в 21-я век

Йордан ГЕОРГИЕВ
ъзрастта на „Й-кратко”
е на около 5 века, макар
и официално да е рожба
на 20-я век. Негова предшестве-

В

ничка в българската и славянска
азбука е някогашната полугласна
j-та. Кръвни братовчеди са му
братята „ЕР” – малкият Ь, който
обикновено няма думата и е

със спомагателна функция, и
големият Ъ, с когото лесно се замества липсваща в речника дума
на неграмотен гражданин или на
некомпетентен чиновник с нисък
административен капацитет. Сред
най-близките им роднини от повисша каста са Аз, Буки и Веди,
с които започва алфабетът. С
тях кметовете и министрите, а
и подчинените им на бюджетна
издръжка, трябва да умеят ловко
да „Глаголят”, ако искат да има
вярна представа за управлението
им в обществото. Защото по Конституция са в ролята на слуги на
народа, който ги избира, за да го
представляват във властта, т.е да
консумират вездесъщото „право
и възможност за управление”, в
името, на които водачи на дружини са мятали изкусно прабългарското ласо аркан, а славянските
войводи (жупани) са водили дълги
и кръвопролитни войни.
Според Интернет: „Традицията
да се пише е заложена в българската държава още от създаването
й. В Средновековието буквите са
изпълнявали и ролята на молитва, а умението да се изписват е
било истински божий дар. В края
на 7-ми век, когато пристига
народът на Аспарух и трайно
усяда на долния Дунав, жреците

влез на скорост
Цена 0.50 лв.

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

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

и държавниците му са владеели
отлично руническата писменост.
След създаването на българската
държава официалната канцелария
започва да издава документи,
свързани с различни аспекти от
обществения живот. Те включват
исторически, възпоменателни и
строителни надписи; мирни договори и епитафии на гръцки език,
приет за официален в държавата
на прабългарите, траките и славяните. Паралелно с него обаче
е запазена и една по-стара традиция – важните документи да се
изсичат върху камък и да се слагат
на видно място, за да са известни
на цялата публика. В момента
България притежава над 100 такива каменни колони и блокове,
с големи части от текстове по тях.
Сред които е и забележителният
Мадарски конник. В същото време
са открити множество надписи
върху скали, камъни и други
случайни места, където всякакви
хора са оставяли графити – знаци
с остър предмет с информация за
нещо, което е особено важно само
за тях. Много често надписите
започват така: “За да се знае...”.
В това прозира проява на някакво
особено чувство за историчност
или за потребност нещо да бъде
записано, за да остане за поколена стр. 3

Една история за хляб и... история
- Фурна "Николови” продължава семейната традиция
в хлебопроизводството
Калина ГРЪНЧАРОВА
т средата на м. септември тутраканци
се радват на нови
и вкусни хлебни изделия
– това са закуски и хляб,
производство на фурна
„Николови”
Заведението в центъра
на града, в което потокът от хора не стихва,
носи странното на пръв
поглед име „Том и Джери”.
Избрано е не случайно
– да се различава, да е
като закачка и да внася
настроение. Разбирам го
не от друг, от един от
собствениците на новата

О

фурна - Данаил Николов.
37-годишният млад мъж,
заедно със своята сестра
Виктория са се амбицирали
да продължат традицията
на дедите си, с други думи,
те са потомствени хлебопроизводители.
„Отначало бях малко скептично настроен, разказва
Данаил. Но стартирахме
много добре, клиентите са
доволни. Търсих добри майстори, с опит в чужбина,
за да ни кажат нещо ново
- в Германия, например. Аз
винаги питам, мен не ме
е срам да питам – който
и майстор да срещна, без

значение от стажа му – аз
все питам.”
В началото на трудовата си кариера Данаил е
започнал работа в местната кланица, докато е
била още собственост
на „Наркооп”. Преминал е
през цялата йерархия – от
работник, през технолог
до началник. „Заминах за
Молдова и там се занимавах с този вид дейност.
След като върнах започнах
да работя при вуйчо ми
Димитър Слободанов, продължава разказа си Данаил.
Работихме заедно 6 години.
Бях отговорник на целия

на стр. 5
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На вниманието на юридическите лица (фирми) от Тутраканска община:

НОВИНИ
БЧК – ОТЧЕТ
Отчетно събрание ще проведе организацията на
БЧК в Тутракан. То е насрочено за 2 декември от 14
часа в офиса на червенокръстците. Миналата седмица,
д-р Джамбазова от централното ръководство на БЧК
е била на посещение в крайдунавския град и е дала
висока оценка за работата на тукашната организация. Според нея, БЧК-Тутракан е сред най-добрите в
Силистренска област.
ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Н

Пробив в системата

а 30 ноември (вторник)
изтича срокът, в който
юридическите лица от
община Тутракан могат да подадат Декларации в деловодството
на общинската администрация,
в която да посочат избрания от
тях начин на плащане на такса
„Битови отпадъци” за следващата
2011 година.
Възможностите са две. Първата
е плащане по досегашния начин
– определен промил върху данъч-

ната оценка на имота, а втората е
нововъведението да се плаща на
индивидуален контейнер. Цената
на услугата сметосъбиране и сметоизвозване за един контейнер
в града е 1018 лв. с ДДС, а за
селата – 586 лв. с ДДС. За целта
има издадена кметска заповед
№1584/29.10.2010 г.
Това е „пробивът в системата”,
защото от две години общинският съветник Красимир Петров от
Дясната коалиция се бори и до-

казва перспективността на подобен начин на плащане от страна
на фирмите – чрез индивидуален
контейнер. До този момент фирмите заплащаха безумно високи
цени за сметосъбиране, която услуга на практика те не получаваха
в изискуемата степен.
Красимир Петров разясни
още, че за фирмите, които имат
отчетна стойност над 160 хил.лв.
по-добрият вариант е да плащат
за индивидуален контейнер, на

база на изхвърлените количества
отпадъци. За фирмите с по-ниска
отчетна стойност по-изгоден е
старият вариант – да се плаща
определен промил върху данъчната оценка на имота.
Според утвърдения с кметска
заповед график за сметосъбиране и сметоизвозване, контейнерите на фирмите трябва да се
извозват по три пъти седмично.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Такса „Смет” ще се гледа отново през
декември, общинарите искат увеличение
Читалище „Васил Йорданов-1942 г.” в с. Нова Черна
съвместно с православния храм „Св. Св. Кирил и Методий” отбелязаха Християнския празник „Въведение
на Света Богородица” или Ден на Християнското
семейство.
Много жители на селото, православни миряни присъстваха на Празничната литургия отслужена от отец
Стоян. Всички си запалиха свещички за здраве и благополучие и получиха благословията на свещеника.
КРИМИНАЛЕ
Шофьор без книжка и в нетрезво състояние е катастрофирал на 19 ноември край село Суходол. Без да
е правоспособен водач, 38-годишният Е.Ш. шофирал лек
автомобил ВАЗ, но изгубил управлението и колата му
се преобърнала по черен път в местността „Чешмата”
край с. Суходол. Няма пострадали. Алкохолната проба на
водача, отчетена с техническо средство, показала 1.47
промила. Образувано е досъдебно производство.
Водач в нетрезво състояние е установен от полицията. На 23 ноември около 18.00 часа по ул. „Христо
Ботев” в Тутракан бил спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф”, управляван от 57-годишния
Н.К Алкохолната му проба, измерена с дрегер, отчела
1,98 промила. Образувано е досъдебно производство.
Чрез взломяване на преградна решетка на прозорец
неизвестно лице проникнало в магазин в село Суходол и извършило кражба на хранителни продукти и
парична сума около 50 лева. Кражбата е извършена в
нощта срещу 24 ноември, а щетата от нея възлиза
на около 120 лева. По случая е образувано досъдебно
производство.

Читалищата получиха
допълнително средства
Калина ГРЪНЧАРОВА
ет читалища от Тутраканска община получиха допълнително
6 хиляди лева субсидия от
Министерство на финансите. Те са със строга
целева насоченост, така
за ремонт по 1000 лв. ще
получат читалищата в
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селата Цар Самуил, Шуменци и Варненци. Две хиляди лева са разпределени
за художествено-творческа дейност за читалище
„Христо Ботев-1942 г. в
с. Белица, а за закупуване
на компютърна техника са
предназначени хиляда лева
за читалището в с. Старо
село.

Калина ГРЪНЧАРОВА
акто предварително
се очакваше приемането на размера на
такса „Битови отпадъци”
и План – сметката за
нейното разходване по
сметосъбирането и сметоизвозването през 2011
г. от Общинския съвет
се отложи за следващото
заседание, което ще се
проведен на 16 декември.
Макар и с не особен
дебат, за разлика от предходни години, докладната
записка с исканите 528
188 лв. и увеличен размер
на таксата не мина.
От предварителни дискусии по темата в проведените в заседанията на
постоянните комисии, а
и на самата сесия стана
ясно, че се събират много
средства от такса „Битови отпадъци”, но все
още няма прозрачност
в разходването им, че
главоломно през година
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„Връстници обучават
връстници”
Тодорка МИНЧЕВА
о повод 1-ви декември - Световен ден
за борба със СПИН,
МКБППМН съвместно с
младежката структура на
БЧК ще проведе обучение
с ученици - горен курс. Събитието ще се състои на
29.11.2010 г. от 15.00 часа в
залата на Общински център
за извънучилищни дейности.

П

На присъстващите ще бъде
представена мултимедийна
презентация по темата,
след което ще има атрактивни игри, затвърдяващи
знанията. Обучители ще
бъдат ученици.
На участниците ще бъдат раздадени материали,
които на 1-ви декември ще
представят в своите класове и сред приятели.

Далече сме, но не сме ви изоставили

Хюмра НЕШЕЛИ,
студентка по журналистика
Играе ли вече важна
роля родителското тяло,

когато сме поели живота в
собствени ръце. В предишната си статия споменах,
че много от младите ни
се трудят в чужбина, за
да не са в тежест на родителите си, което не е
толкова трагично - така
се калява духът и от ранни младини се разбира, че
нищо не опира на смелото
мечтане - всичко е смело
действие.
Та, да се върнем на темата за родителите. Колко
от нас, които сме далече
от родното гнездо си дават сметка, че това за
тях е много по-трудно
и мъчително, отколкото
нашата борба за оцеляване в чужбина. Аз не съм

родител, но някак усещам
родителите си, мога да
доловя във веселия глас на
татко и тъгата, в отказа
на майка да разговаря с
мен – мъката. Тежко ми
става като си помисля
за тях, но знам, че не са
единствените в това положение.
За последно, когато си
бях в Тутракан, улиците
бяха по-пусти от всякога,
макар да бе лято, всичко
беше така замряло, като
че ли времето беше спряло.
За момент сравних едно
селце в Англия, където
ходихме на пикник, с Тутракан – ами, то селото си
беше повече град. Знам, че
не ви казвам нищо ново,

всичко е толкова очевадно,
но искам да кажа на всичко
читатели, чиито рожби
са по чужди земи - не се
сърдете, ако понякога нямат време за вас, защото
всяко затваряне на телефона е толкова болезнено,
всеки празник е толкова
мъчителен, че не ти се
ще да си помислиш, че е
празник, втълпяваш си, че
е ден като ден. Ние продължаваме да сме вашите
малки деца, макар и вече
самостоятелни. Искам от
страниците на вестника
да поздравя за рождения
ден моя баща. Благодаря
му, че винаги ме е подкрепял, дори и когато греша.

е нараснала сумата за
сметосъбиране – от 85
хил.лв. на над 500 хил.
лв. и гражданите мълчат
(според общинския съветник Мариян Ганев), има и
резерви за намаляване на
средствата в някои пера,
трябва да се въведе ред
при нерегламентираните
сметища, а също администрацията да не се съгласява с охота с всички
предложения и искания на
фирма „ВАП”, а да реагира
адекватно на решенията
на Общинския съвет и да
дава навременна информация по проблема (според Вергил Русев).
Според предложенията в кметската докладна, промилите за такса
„Смет” за 2011 г. се повишават чувствително.
Например за града от 4,7
се настоява промилът да
стане 6.
Ситуацията при селата
този път е различна. Там
изчисленията са за всяко
населено място отделно, което би следвало
да е нормална практика
от тук нататък. Така в
някои села – Бреница и
Преславци, промилът ще
бъде увеличен, а в други
намален – Варненци, Царев Дол, Пожарево и Старо село. Изчисленията са
на база събраните суми
от таксата и разходът
за услугата през тази
година.
На кметовете на селата общинските съветни-

ци и местната администрация ще разчитат да
обяснят защо се налага
увеличение на промила.
„Законът изисква от
нас, да приемем такъв
размер на промила за такса „Битови отпадъци”,
че разходите по услугата да бъдат покривани
изцяло от приходите от
таксата” - каза общинският съветник Красимир
Петров от дясната коалиция, обобщавайки цялата
дискусия, като отчете
плюсовете и минусите
от дискусията. Прочее
Петров е най-подготвения
и компетентен общински
съветник по темата за
сметосъбирането, а и
не само. Опитът му от
един кметски мандат
на Община Тутракан е
показателен и неговото
мнение през последната
година в заседанията на
Общинския съвет вече не
се неглижира и отминава
от управляващите, а се
приема, защото е доказано точно и законно.
В крайна сметка дебатът за такса „Смет”
и План-сметката ще се
прехвърли през м. декември. Да се отложи
точката гласуваха 15
съветници, а само Красимир Петров се въздържа.
Защото той очаква, че
нищо съществено няма да
се предложи за промяна в
цифрите, изхождайки от
преминалата дискусия по
темата.

ЗДОИ - необходимото "Й"...
от стр. 1
нията” (повече по темата в сайта
http://frognews.bg).
Накратко, от момента на нейното създаване в българската
държава съществува традиция да
се пише за протичащите човешки
дела. Включително и най-вече
от името на ‘чръгубиля’, т.е. от
представителя с титла, идваща от
предхристиянската администрация, означаваща висш държавен
служител, най-близък съветник
на хана и негово доверено лице,
или нещо като министър-председател.
И като стана реч за Интернет,
пак там откриваме обявата: „Купувам/продавам брега на река
Дунав”. Интригува цената, но и
стряска със съдържанието, заради съмнението дали не е оферта
– менте, за каквито се говори в
медиите напоследък. Зачиташ
се по-внимателно и разбираш,
че няма нищо страшно, защото
обявата е само анонс към ново печатно издание с некомерсиално,
но с полезно за обществото съдържание, издание на Фондация
„Програма Достъп до Информация”. Неговото представяне ще се
осъществи днес, на 26 ноември от
17 часа в книжарница „Хеликон”, в
София. Прелистваш бавно 250-те
страници, за да си препотвърдиш представата, че държавата
у нас я има само на книга, а
администрацията е предимно на
ведомост. Гражданите, с малки
изключения, са все така в ъгъла
на стаята, докъдето не достига
светлината от настолната лампа
на служителя от N-ската администрация, разлистил законника на
страната, уж да се съветва с него.
Ако случайно нахлуят в кабинета
му неканени медии или, не дай си
боже, координатори от Програма
„Достъп до информация”.
И все пак: установява се, че,
благодарение на ЗДОИ, от десет

години насам е факт „Рецептата
за укротяване на засегнат директор”. Въпреки че все още е атуална
максимата на „Негово Величество
Администратора: Тайна е „Операция „Ловеч без скоби”. И аз съм
тук да я пазя!”. „Блазе им на щъркелите”, че познават до болка „Литературния анализ на заявление
за достъп до информация”, за да
подсказват на „Достъпниците” как
по-лесно да превземат „Замъка”.
Те не си задават въпроса „Обида
ли е истината?”, за разлика от
„Новодомците от новото време”,
за които „Секретно и по-секретно
означава Милен Велчев”. Макар,
като всяко яко царско юпи, той
едва ли може да изрече крилатата

фраза „Аз знам, че нищо не знам
за правото да знам”, защото сигурно познава превода й, разглеждан
за вътрешна консумация в клуба
на Лондоското сити. По-скоро,
едва ли го интересува „Колко
захар може да си купи общински
съветник с една заплата” и защо
„Парламентаристи от Разград премълчават възнагражденията си”.
Всеки опитен управленец, дори и
да няма „Спомен от детската възраст на ПДИ”, би поискал на научи
как изглежда „Бързият начин да
презреш общински съветник”, за
да си спести, например, сагата
„Обществеността срещу градоначалника”.

Със сигурност обаче „М. Велчев & сие” биха надали ухо по
темата „Какво заменя, отдава и
раздава военното министерство”
например по полигоните на някогашната Трета армия край Сливен.
„Добре, че ги има публичните
регистри”, за да стане ясно това
и за широката публика, ако за
всеки случай и тя прояви интерес
към евентуална сделка. Така и тя
ще може да влезе „Без взлом в
кухнята на администрацията” и
ще се размине с „Колизиите на Темида”. Налице е обаче резервният
вариант „Наказателни отряди посягат на граждани с остър език”.
Преди някой напорист разследващ журналист да е тръгнал „По
следите на едни
рекламни пари”
след реализацията на „Хазартен сюжет
за подминаване
на закона”. Защото, да речем,
„Така му наредили на пътното управление”:
да асфалтира
за чужда сметка „Паркинг с
римска баня”.
Докато някои „Чертаят карта на
общините как да говорят за европари”, преди да е настъпил вездесъщият „Мандат за стъмняване на
прозрачна администрация”.
И на други прелюбопитни неща
се натъкваме в сборника „60 истории на журналисти”, за които
„ЗДОИ е инструмент за мъст”,
особено, след като ломски кмет
си е позволил да покаже пред
медиите среден пръст, още преди
„Да изгонят ракетите СС-20”. И
пак там, край Дунава, не е излязла
от мода фразата „За свободата
на словото и за черните магии”.
Нещо подобно на „Фарс с избора
на омбудсман” в Силистра или

Ум и разум - на управниците,
добро - на хората
Георги ВАСИЛЕВ
Кмет на с. Варненци
аботна среща на кметовете
и кметските наместници
от тутраканска община
бе домакинствана от Кметство
– Варненци на 19 ноември т.г.
Целта е да се видят постиженията
и извършеното по време на мандат 2007/2011 и да се набележат
мерки за подобряване на работата
до края на мандата.
В срещата участваха общинският кмет Г. Георгиев, неговите заместници Р. Капинчева и И. Недев.
Постоянен участник в срещите е
и председателят на Общинския
съвет Л. Боевски.
Като кмет на с. Варненци запознах гостите с постигнатото в селото. В центъра е построена нова
автоспирка, а пенсионерският
клуб развива богата дейност – тук
възрастните жители се събират на
раздумка и седенки, тук репетират
и представят селото на различни
певчески фестивали. Уличното осветление в центъра – общо 23 бр.
лампи се включват от Кметството
при провеждане на общоселски
мероприятия и в случай на аварии
в уличната мрежа.
През мандата са построени
над 600 кв.м. тротоар и 50 м път
до сметището. Започна и оформянето на Младежки център,
чието обзавеждане предстои.
Софийският бизнесмен и приятел
на с. варненци Божидар Николов
подир един компютър и обеща да
осигури телевизор. Досегашното
ни сътрудничество с г-н Николов
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Георги Василев е фен на Татяна
Лолова и не пропусна да й подари
цвете при гостуването й в Тутракан

ни кара да вярваме, че той ще
устои на обещанието си. Освен
това, през тази година той дари
десетки томове литература за читалищната библиотека и 4 кашона
с дрехи за децата от Социалнопедагогическия интернат, за което
сме му благодарни.
На срещата бе поканен и моя
предшественик – Христо Йорданов – един човек, който бе на
поста си в най-тежките години на
прехода и въпреки това направи
много за селото.
В разговора с колегите бе
изтъкната и голямата народополезна дейност на читалище „Светлина”, което под ръководството на
секретаря Олга Атанасова, представя посредством самодейните
колективи успешно културата и
традициите на с. Варненци.
С нас бе и свещеникът на селото Михаил Михайлов – един
самоотвержен божи служител,
който се зае сам да ремонтира
православния храм в селото.

Кметът на Общината Г. Георгиев
обеща сума от хиляда лева за
ремонта на църквата „Св. Харалампий”, която на 10 февруари
2011 г. ще изпълни 140 години от
освещаването.
На своите гости показах и
мястото, където искам да обзаведа детска площадка. Идеята
бе одобрена, като към нея се
присъединиха и ръководителите
на българо-немската залесителна
фирма „Лигиум” ЕООД, които
обещаха да спонсорират част от
идеята.
През следващата година предстои хигиенизиране и благоустрояване на селото – трябва да се
почистят мерите и пасищата, да се
закрепят някои водоизточници,
да бъдат изкърпени дупките по
пътищата, а също да се почисти
гробищния парк.
Всеобщо е мнението, че в с.
Варненци се оформи един красив
център. Също през 2011 г. предстои да бъде издигнат паметник

„Смешно за сериозното” в Сливен.
Гарнирано с „Етюд за лого, подпис
и печат” в Кърджали. Струващи
вкупом „За доста стотинки повече” в Пловдив, отколкото излиза
практиката „Как да направим
удобен за всяка власт вестник” в
града на люляците.
И веднага си задаваме въпроса
„Дали българският журналист
е гражданин на Република България?”, щом у нас „14 дни са
колкото 7 години”, „Бургаското кметство приема актове без
обсъждане”, а „Бившият кмет
на Габрово осъжда на два пъти
общинския съвет за отказана
информация”? А все така, като и
преди, няма „Глоби за закъснял
отчет или за опасни боклуци в
контейнерите” в черноморската
ни столица, доскоро най-добрият
град за живеене в България?
За сметка на поредната серия
от филма „Властта отказва информация” (разградски патент)
„За имотите на един прокурор и
за болничните на един кмет” в
Ямбол.
Каквото и да казваме обаче,
има светлина в тунела. Как ви
звучи: „И държавата във Видин
си говори с кмета чрез ЗДОИ”.
И това ако не е новаторство в
ползване на закона, здраве му
кажи! Между другото, „Военен
прокурор смеси ЗДОИ със Закона
за съдебната власт”, но предлагам
да не му предиряме, защото иначе
ще трябва да му дадем „Шефска
корона с пиар украшение”, изработена по габровски модел. Току
виж за нея биха се кандидатирали
с варненски хъс на квадрат „Цветков, кошмарът на общинарите”
и „Набеденият за властелин на
папките общински шеф”. А защо
не и Бойко Борисов, като носител
на първия приз „Биг Брадър”. Не,
това не е шега на „Дразнителя
от „Динамик такси” в Пиринска
Македония, а още по-малко на
„Офицера, извадил от унеса „Бюрото по труда” и „Социалното подпомагане” някъде в Делиормана.
И в никакъв случай на „Общинския
на героите от селото, загинали за
Отечеството във войните.
Досегашните постижения са
в резултата на доброто взаимодействие между Кметство-Варненци и Общината. Надяваме
се, че въпреки кризата, да продължим с наличните средства и
големия подем (мой личен) и този
на населението на с. Варненци, да
го изградим като едно приятно
място за живеене.
В заключение искам да благодаря на сем. Марика и Велико
Игнатови, собственици на заведение в селото, които го изградиха
с един прекрасен интериор и найвече за радушния прием.
Искам да завърша изповедта
си оптимистично и без критични
бележки, но ще бъде нечестно от
моя страна, ако не отправя критики към висшестоящите. На работната среща, аз, Георги Василев
Димитров, пишещият тези редове
заявих: „Ние, селските кметове и
ръководството на Общината сме
най-близко до народа и живеем с
неговите проблеми. Нека тези, от
висшия еталон на властта, да не
забравят, че и по селата живеят
добри хора, които заслужават
по-добра участ, изразяваща се в
по-добри пътища, повече часове
работещо улично осветление
и повече пари за капиталови
разходи.” Ако това не стане по
най-бързия начин, селата ни ще се
крепят единствено на ентусиасти
като отец Михаил, свещенникът,
който съблече расото и се захвана да ремонтира църквата – Дай
Боже повече такива ентусиасти и
родолюбци.
Макар и светски човек, мисля,
че отец Михаил няма да ми се
разсърди, ако в заключение кажа
една молитва: „Боже, дай ум и
разум на нашите управници и влей
добро в сърцата на всички нас, за
да я бъде България! Амин!”

Местните медии и
свободата на
информация в
България
З

аключителна среща по проект „Местните медии и свободата на информация в България” на
Фондация „Програма Достъп до Информация” се
провежда днес в София.
В продължение на три години екип на ПДИ и експертът на The Management & Media Academy/Free Voice,
Холандия, Роже Флюгелс се срещаха с представители на местни медии във всички областни градове на
България.
Тези срещи бяха посветени на използването на законите за достъп до информация в журналистически
разследвания. Обсъждаха се конкретни случаи, тактиките на използване на закона, възникваха идеи за
разследвания и публикации.
ПДИ организира днешната среща на журналисти,
активно използвали Закона за достъп до информация и
координатори на Програмата, за да обобщи развитията за този период. В нея ще участва и Роже Флюгелс,
експертът, който стана част от движението на застъпниците на достъпа до информация и в България.
Представители на Силистренска област в срещата
са координаторът на ПДИ – журналистът Йордан Георгиев и главният редактор на в. „Тутракански глас”
- Калина Грънчарова.
Един от видимите резултати от развитията в достъпа до информация и ролята на медиите е и новата
книга на ПДИ „Купувам/продавам брега на Дунав”,
чиято премиера ще е също днес. В нея са събрани 60
журналистически истории за достъпа до информация,
които дават цялостна картина за случващото се в
страната.
председател, определял на кого и
срещу какво да информира” някъде на границата ни със Сърбия.
Виж, може да е дело на д-р Литов,
защото той, подобно на многоръката Шива, успешно притиснал
едновременно Хисар, Карлово,
Стамболийски и Асеновград,
заради кучкарски истории с природозащитно съдържание. За да
не ни посети извънредно и без
покана Б.Б, преди да стане президент на Франция, ако изобщо се
кандидатира за поста, изграден по
вкуса на генерал Де Гол.
И още: „Уникално в Хасково:
управник претендира за нарушени
права по ЗДОИ!”, а в старопрестолнината Велико Търново „Служба по земеделие дава пример как
се късат нервите на арендатор”.
Двата случая бледнеят пред този в
Кюстендил. Там, „горе на черешата”, е събратът им: „Нулев достъп
до решения на Общинския съвет,
защото били секретни”, макар
да са взети публично, както се
изисква вече 15 години от Закона
за местното самоуправление и
местната администрация. Впрочем, случайно ли, връстник на
Фондация „ПДИ”?

Донякъде в рибарската мрежа на
срамната практика е и видинският
крайдунавски феномен „Засекретиха дела за 8 000 тона изчезнало
жито от държавния резерв”. Я,
най-добре негово страшилище
журналистът да отскочи до житниците в Добруджа и Тракия, за
да провери и там валидността на
максимата „Всички на слушалка,
държавата – на съд в Страсбург”,
както се оказва, че е в някогашния
главен град на Източна Румелия.
А ако не сполучи с разследването,
поне да се почувства като „Репортер – участник в реклама на бира
„Загорка””, предварително почерпен за отскок с отлежала кайсиева
ракия. И да пропусне да стане част
от „Мъртвата хватка на социалното
подпомагане”, в каквато на практика се е превърнала професията му
в годините на вечния и незалязъл
дори в кризата преход на българското общество към лелеяната
демокрация. Независимо че не е
най-добрата форма за управление на обществото, измислена от
човечеството, но за повече от 20
века никой не я е заменил с подостойна, съвременна и работеща
формула за употреба на властта.

Финансова санкция за
общински чиновници с вина
за върнати решения
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщински служители,
които имат вина за
неточно представени
докладни записки в Общинския съвет – с неправилни
законови основания за вземане на решения от местните парламентаристи,
да бъдат санкционирани
финансово – такова решение взе Общински съветТутракан на проведената
вчера сесия.
Повод за тази крута мярка са поредните върнати

О

техни незаконосъобразни
решения от Областния
управител. Този път те се
отнасяха до приета нова
щатна структура на болницата, както и промяна в
План-сметката за сметосъбиране за 2010 г.
На заседанието решенията бяха отменени и приети
нови с правилни основания
- в случая членове и алинеи
от ЗМСМА и Закона за общинския бюджет.
Икономическата санкция
трябва да бъде наложена
от кмета на Общината.
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Винаги ще търсим доброто у човека

Н

а 18 ноември т.г, ние,
възпитаниците на СОУ
„Й. Йовков”, празнувахме
своя патронен празник, посветен
на 130–та годишнина от рождението на големия български
хуманист Йордан Йовков. Гости на
тържеството ни бяха зам.-кметът
Румяна Капинчева, Дияна Станкова, директор на СОУ „Хр. Ботев”,
Тодорка Карастоянова - помощник-директор, бивши учители и
много родители.
Приветствено слово поднесе
директорът на нашето училище
Соня Златарова. Тя поздрави
гостите и всички присъстващи
и връчи поздравителни адреси
на победителите в литературния
конкурс „Йовковите нравствени
послания”, организиран от клуб
„Млад журналист”. Първите места за стихотворение завоюваха
Габриела Маринова от 10а клас,
Радостина Валентинова от 7а клас
и Захари Златославов от 3б клас.
Първо място за есе зае Теменужка
Савова от 10а клас.
Децата от клуб „Арт звездици”
спечериха симпатиите на публикадобродетели, пред които певецът
на Добруджа се прекланя.
И нека като него да кажем,
че винаги ще търсим доброто у
човека, ще ценим красотата във
всичките й измерения.
Теменужка САВОВА,
Габриела МАРИНОВА,
Клуб „Млад журналист”
Снимки: Нели МАНЧЕВА

убсидираната заетост балансира пазара на труда в Силистренско през октомври,
защото първичният пазар
се „свива“, след като приключи активният летен
сезон.
Такава тенденция се откроява в анализа на Регионалната служба по заетостта в Русе за трудовия
пазар през октомври.
Увеличава се броят на започналите работа по програми и мерки за заетост.
Обявените през октомври
свободни работни места
от работодатели в Силистренска област са 838 - с
612 повече от септември.
От тях 646 са по програми
и мерки за заетост. От
всички обявени места 88
на сто са без изискване на
специалност.
По равнище на безработица от 12.62 на сто през
октомври Силистренска
област е на седмо място
в страната.
Регистрирани са 8 472

безработни , които са с
323 по-малко от септември – равнището на безработицата е с 0.49 на сто
по-ниско.
Продължително безработните с престой на
борсата над 1 година са
46 на сто от всички регистрирани. Над 70 на сто
тях са без специалност,
с основно и с по-ниско образование. Увеличават се
освободените от работа
от държавното управление
и отбраната, хотели и ресторанти, селско, горско и
рибно стопанство, транспорт и съобщения.
Постъпилите на работа
през октомври регистрирани безработни от областта са 594 - с 345 повече
от септември. Най-много
работни места, заети
от безработни, са обявени в преработващата
промишленост, търговията, административните
и спомагателни дейности,
образованието и строителството.

Деца показват
майсторство в скеча

път в часа на класа проведохме
„Голямото четене” по Йовкови творби. Атракция за всички
беше изложбата на картини на
наши художници, възпитаници на господин Аурел Стоянов.
Излезе и празничният брой на
ученическият вестник „Криле”. В
него са поместени най-добрите
творби от ученическия конкурс,
интересни сведения за Йовков,
любопитни факти. Излъчено беше
радиопредаване, подготвено от
клуб „Клио и Ерато”, а в Деня на

"Трапеза" за литературно четене
Здравка КИРОВА
радиция е ОНЧ ”Н. Й.
Вапцаров” да отбелязва с
различни инициативи всяка година Деня на християнското
семейство. Този път, няколко дни
предварително – на 18 ноември - в
Пенсионерския клуб в кв. ”Хр. Ботев”, около празничната трапеза
се събраха певческите групи от
третата възраст – група за стари
градски песни „Стари шлагери”
и група „Росна китка”. А каква
трапеза?! Трапеза на литературно
четене.
На срещата присъства новочерненската писателка Стоянка
Павлова, учителка в селото, която
е позната на нашите съграждани
с книгата си „Орисия” и пътеписа
„Австралийска приказка”. На
тази среща тя представи разкази, които още не са издадени, а
активистката на Пенсионерската
организация Надежда Торлакова
прочете разкази от „Орисия”.
Само който не се е докоснал до
творчеството на Стоянка Павлова, той не знае как тя успява да
развълнува всеки с разказите си,
почерпени от живота и битието
на обикновения, земния човек.
Също както в Йовковите разкази
има и много мъка, и много тъга.
По-малко са разказите й, които те
зареждат с положителни емоции.

В Силистренско са
регистрирани близо
8 500 безработни

С

доброто подреждахме звездици в
„Съзвездие на доброто”.
С проведените мероприятия
се докоснахме за пореден път
до магията на Йовковото слово,
убедихме се, че за хуманиста,
човекът стои над всичко, че за
него „няма нищо по-хубаво от
любовта между хората”. Добротата, красотата, състраданието,
добротворчеството са човешки

та с прекрасните си изпълнения, а
танцовият състав, с ръководител
Елена Атанасова, бе посрещнат и
изпратен с бурни аплодисменти.
Младите танцьори плениха аудиторията с изящното си изкуство.
Седмицата непосредствено
преди празника беше обявена
за „Йовкови дни”. Открита бе
фотоизложба, представяща живота и творчеството на писателя.
Всеки клас се представи с постер,
отразяващ важни моменти от Йовковия творчески път. За пореден
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Майстори на скеча

Светлана СПАСОВА
онкурс по скеч за
деца до 15 г. се проведе в читалище „Васил Йорданов - 1942 г.” в с.
Нова Черна. Той е организиран с цел да се открият
талантливи деца, които
ще вземат участие в организирани от читалището
мероприятия и сформиране
на театрална трупа.
Конкурсът се журира Маргарита
Владева – педагог, Стоянка Павлова - педагог и писател и Мария
Славова - пенсионер - самодеец.
За участие в него кандидатстваха ученици от ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий” и деца живеещи в с.
Нова Черна.

К

Т

Много размисъл за живота, много
монолози за отминалото време, за
семейството… Не мога да го опиша с думи! Трябва да познаваш
творчеството й, за да разбереш
душата на тази обикновена и
скромна жена – писателка.
В края на литературното четене,
поздрави и пожелания за още

и по-големи творчески успехи
поднесе Милко Маринов, председател на Пенсионерска организация „Дунав”. Присъстващият
Васил Търпанов, който отговаря
за културно-просветната дейност
поздрави Стоянка Павлова за
предоставеното удоволствие от
хубавите разкази. А пожеланията

за още и други книги се сипеха от
присъстващите гости на срещата.
„Трапезата” не остана и без песни!
Нали присъстващите бяха все певици! Не остана и без почерпка, за
която се погрижи Читалището.
Накрая си пожелахме и други
такива срещи - с песни, с разкази,
със стихове и настроение.

Журито

Завидно майсторство в изпълненията демонстрираха Паруш
Парушев, Тодор Бончев, Александър Александров, Йордан Александров, Цветан Томов, Станислав
Стефанов и малкият Пеньо Пенев.
Участниците се представиха със
скеча „Хубавата Гинка”, които бяха
и автори и изпълнители. Ролята на
„хубавата Гинка” беше изиграна от
Паруш Парушев. Тригодишният
Пеньо Пенев рецитира много
добре две стихчета.
Журито изказа своето мнение
като даде препоръки и похвали
всичкш за чудесното представяне.
Бяха връчени грамоти и поощрителни награди. А най-голямата
награда бяха аплодисментите на
публиката.
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Един век училище "Христо Ботев"
Калина ГРЪНЧАРОВА
мела крачка напред във
втория век от съществуването си направи СОУ
„Христо Ботев”. На 19 ноември
под неговия покрив се събраха
бивши и настоящи директори,

С

образование.
Гости на тържественото заседание на Педагогическия съвет
бяха зам.-областния управител
Тодора Цонева, началникът на
РИО на МОМН-Силистра Габриела
Миткова, кметът Георги Георгиев,

СОУ „Христо Ботев” от създаването му, през хронологичния поглед
на историческите събития, дали
отражение върху развитието му
– от местното Възраждане, през
годините на румънска окупация
до наши дни.
В рамките на тържествения
педагогически съвет, настоящият
директор на училището Дияна
Станкова удостои със златен
медал – награда за цялостен
принос, 100 директори, заместник
директори, учители и общественици, а с благодарствени адреси
- спомоществователите.
Много цветя, подаръци и поздравления получи училището
за юбилея. В обръщението към
присъстващите Станкова каза: „Да
Нека и през следващото столетие СОУ „Христо Ботев” продължава да бъде най-добрия
културен паметник за тези, които
го създадоха и за тези, които
градят неговата слава.”
Тържествено шествие и празничен концерт в местното читалище
бяха другите акценти в честванията на едновековния юбилей на
училището.
Народният представител Сте-

Настоящият директор Дияна Станкова награди със златен медал за цялостен принос
бившия директор на училището Тотю Пейков

фан Господинов подари на училището комбиниран принтер, а
местната организация на ПП ГЕРБ
пък, поема поддръжката и консумативите му за една година.
Зад цялата организация по
юбилейните чествания всъщност
стоят екипите от учители и целият
персонал на СОУ „Христо Ботев”,
към които директорът Дияна
Станкова изказва своята искрена
благодарност.

Бивши и настоящи учители
на тържествен педагогически
съвет
Поздравление от народния представител Стефан Господинов

учители и ученици, много гости
и общественици, за да отбележат
стогодишния юбилей на средното
училище.
Празникът бе съпътстван от
Ден на отворените врати, което
даде възможност на всички да
се запознаят с учебната база,
преподавателите, методиките на

зам.-кметът Румяна Капинчева,
представители на три училищапартньори от съседния румънски
град Олтеница, както и колеги от
гр. Кубрат.
Мултимедийна презентация,
озаглавена „Училището вчера,
днес и утре” онагледи живота в

бъдеш ученик в училище „Христо
Ботев” винаги е било чест, гордост
и отговорност. През годините то
е осигурявало различни възможности за образователен път в живота. Основният фактор училище
„Христо Ботев” да бъде желано е
отличната професионална подготовка, която се дава от всеотдайни
учители - професионалисти.
Следващият фактор е отличната
общообразователна и професио-

нална подготовка, широката обща
култура, която се придобива,
както в учебните часове, така и
в организираните извънкласни
форми. Многобройни са участията в олимпиади, различни национални, регионални, общински и
училищни състезания и конкурси,
благотворителни концерти и базари, учебно- тренировъчни фирми.
Неизброими са инициативите и
успехите на училището, които ще
останат в летописа.

Юбилейният концерт

Една история за...
цех за закуски, занимавах
се с всичко – за заплати,
за работници, за дистри-

– хлебарството. Знам, че
в очите на хората нещата
изглеждат различно, но ние

Данаил и сестра му Виктория със
съпруга си Йоанис Паолинос - продължители на семейната традиция

буция. След като сестра
ми се върна от Гърция
ми предложи да работим
заедно и то в този бранш

Теменужка Чорбаджиева
посреща любезно клиентите

не сме искали да създаваме
интриги. Няколко месеца
търсихме обект, където
да разположим цеха, но все

не намирахме. Тук случайно
се получи, че и двамата
наематели освободиха помещенията едновременно
и така се получи.
Техниката е нова и така
се получава добро качество. Всичките работници са
добри майстори, с дългогодишен опит.
Закуски различни видове,
хляб, франзели. Предлагаме
и скара, мислим да сложим
и дюнер.
В целия град, във всички
магазини, има наши закуски. Още като разбраха
за новото производство
всички отвориха вратите
си за нас и с добро желание ни приеха. И вече се
утвърждаваме на пазара с
продукцията си. Хлябът го
правим само за нашия магазин, като асортимент.
Разносът ни е общ с
Модерна фурна, комбинираме се, за да намалим
разходите по транспорта.
С всички в този бранш съм
в добри взаимоотношения.
Аз съм на мнение, че трябва да сме обединени и да
си помагаме. Винаги може
да се случи аз да закъсам
за нещо, а другият да ми
помогне и обратното. Ако
ние враждуваме - печелят
външните дистрибутори
от другите градове. Затова няма смисъл да воюваме, това са отживелици.
Можем да направим сдру-

1978 г. - 100-годишен юбилей на дядо Методи
Слободанов. Край него е семейството на
синът му Слободан и снахата Виктория трима сина и една дъщеря, също семейни с
родените тогава деца

жение тук и да работим
заедно, да си помагаме.”
А историята за хляба в
това семейство е вековна.
„Дядо ми Слободан, прадядо
ми Методи са били хлебари. Те са дошли тук от
Македония. Навремето са
били едни от най-добрите
хлебари.
Знам, че през миналия
век, дядо Слободан решил
да разширява производството, събрал и другите
производители на хляб
и като кооперация „Нов
живот” са започнали да
строят Хлебозавода в
Тутракан. Всеки е влизал с
дялов капитал, но дядо ми е
имал най-много. Завършили
са го и започнали работа,

но идва Девети септември, хлебозаводът им е
отнет и национализиран.
Дядо остава главен майстор, технолог, началник
– до пенсия ръководи Хлебозавода. След 10 ноември
започнаха съдебни дела да
си го върне, но там борбата беше голяма и той се
предаде. Мечтата му беше
да си го върне и всичките
ни роднини, цялата рода да
работим там. Той много
държеше да се занимаваме
с хлебарство. Вуйчо Митко
продължи най-напред, след
него и ние със сестра ми.
Прадядо Методи Слободанов е живял цял век
- роден е на 29 март 1878
г. в Сушица, Македония,

а умира в Туракан на 25
февруари 1980 г. За 100годишният му юбилей в
крайдунавския град е пристигнал Николай Хайтов и
в тогавашното списание
„Отечество” през 1978 г.
има публикуван очерк за
фамилията.
Неговият син Слободан,
който ми е дядо, баща на
майка ми, е роден на 24
май 1925 г.”, завършва своя
разказ Данаил.
Разбира се за фамилията
хлебопроизводители може
още дълго да се разказва.
Сега обаче пред нас е техният хляб, техните закуски
преплетени с история, с носталгия, с желание за нещо
повече в полза на хората.
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2 в 1 - Дамски фитнес център
Калина ГРЪНЧАРОВА
т месец време в Общинския център за
извънучилищни дейности (ОЦИД) в Тутракан
функционира Дамски фитнес център, който както
се изразява треньорът
Валентин Симеонов е 2 в
1. Което ще рече, че тук
се съчетават аеробика и
фитнес. Той е оборудван
със специализирани уреди
за тренировки само за
жени. Капацитетът е 10
места и през седмицата
винаги е пълно – ползва се
от две групи – ученички и
жени. Месечната такса е
двадесет лева за 20 часа,
което сравнено със сходни
зали в големите градове
е нищожно малко. Там цената за час тренировка
е лев.
Валентин Симеонов е
треньор и се грижи за
целия тренировъчен процес на всяка от посетителките. „Забелязах за
първите 15 дни, че жените
са по-подготвени от мла-

О

Валентин Симеонов демонстрира работата на част
от уредите

дите момичета, казва треньорът. Младите не могат
да издържат по-дълго, потрудно изиграват комплексите, докато жените
веднага се справят, макар
да са на възраст 30-40 г.
Останах малко разочарован от младите девойки.

Докато жените са много
амбициозни.
А, градът
има голяма
нужда от такава екстра,
защото спортът, който се
предлага на
учениците в
училище, не им
доставя удоволствие.”
В Дамския
фитнес център се упражняват няколко
дисциплини.
Спининг е найтрудната сред
тях. Това са
тренировки
на колело с
определена дозировка на
натоварването, обясни
Симеонов.
Фет бърнинг е система
от дисциплини – колело,
бягаща пътека и кростренажор. Работи се с
едни и същи мускули, но

те се атакуват по-различен начин тъй като се
знаят проблемните области на жените – корем,
ханш, вътрешно бедро и
трицепс.
Пилатес е комбинация
между каланетика и йога.

Изненади за Коледа от ОЦИД
- Огромната нужда от разнообразяване на дейността вече е
туширана - в Центъра кипи живот
Калина ГРЪНЧАРОВА
вадесет форми за извънучилищна работа, в които се обучават повече
от 250 деца – това е равносметката за съвсем краткото битие на
новосъздадения Общински център за извънучилищни дейности
(ОЦИД) в Тутракан. С дейности
са ангажирани и учениците от
селата, в които има училища –
Нова Черна и Цар Самуил. Целта
е всички в различните форми да
подготвят продукт с общинско
значение.
„Харесва ми атмосферата,
която цари тук. За мен тя е творческа. Харесва ми желанието на
децата да се записват в новите форми. Изключително съм
щастлива, че има голям интерес
към всички, които сме обявили,
констатира ръководителят на
ОЦИД Доротея Бальовска.
Когато ги запитам: „Харесва ли
ви тук?”, те отговарят: „Много ни

Д

харесва!” - което отдавна не бях
чувала. Това показва, че е имало
огромна нужда от разнообразяване на дейността.
Не можете да си представите
какво е тук след 15.30 часа –
пълно е с деца, тяхното свободно
време е осмислено. Нищо от
това, което правим в Центъра
не се повтаря в училищата. 250
деца има записани засега. Има
такива, които участват в няколко
извънкласни форми. И най-важното – нововъведението от тази
година е заплащането на такси
за участие в тези форми. Никой
досега не е казал, че таксите не
са необходими. Те са ниски и
поносими за всички.
Привлекли сме едни от най-атрактивните и уважавани ръководители за различните дейности.
Те са специалисти в своите области.”
За предстоящите Коледни
и новогодишни празници тук

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

Купувам пчели.
За справки: 0889 692 013

Тя акцентира върху група
мускули, като се изисква
много правилно изпълнение
на упражненията, много
бройки са, не се държи на
темпо, не е под такта на
музика, а тя само за фон.
Пилатес е най-модерната

Футбол

Загуба на "Белица" от
аутсайдера "Черноморец"

М

готвят изненади. На 17 декември възпитаниците на ОЦИД
ще представят голям концерт,
който ще покаже само началото
на готвения краен продукт. Ще
участват и при запалването на
Коледната елха.
„Изненадите, които готвим

са за всички деца от общината.
Ще има детски купони с Дядо
Коледа, Снежанка, приказки и
много други интересни неща.
От 18 декември тук всеки ден
ще има по-нещо интересно. Но
конкретиката ще обявим малко
по-късно”, заключи Бальовска.

Продавам
"ВАЗ-2105", за- пазена в гараж,
с нова газова уредба.
Цена по споразумение!
За справки: 086/837432 или
0888 74 50 33

Давам под наем
помещение с обща плащ 90 кв.м
в кв. "Възходи".
За справки: 0866/60 910

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

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

дисциплина във фитнесзалите в големите градове.
Предлагат се също таебо
и аеробика.
Създаването на Фитнес
центъра е част от новата
стратегия за работа на
ОЦИД.

омчетата на Димо
Денчев допуснаха
шокираща загуба в
домакинския си мач миналата неделя от слабака
в групата "Черноморец"
(Попово), намиращ се на
последното 16-то място,
информира "Кворум Силистра”.
Абсолютно целият мач
мина под диктовката на
"Белица". Домакините обаче така и не можаха да
превърнат натиска си в
попадения.
Играчите на треньора
Тодор Тодоров задържаха топката, комбинираха
помежду си, но така и не

успяха да разпечатат вратата на " Черноморец ".
Гостите пък използваха
умно единствената възможност, която се откри
пред тях. Те поведоха в
89-ата минута, когато
целият отбор на „Белица”
се бе хвърлил напред.
Така след втората поредна загуба и изминали 16
кръга в „В” Североизточна
група „Белица” е с 19 точки и заема 10-то място. В
следващия кръг, който е
и последен за есенния полусезон, те ще гостуват
на петия в класирането –
„Суворово”.
“ТГ”

Трети треньор си тръгна
от "Белица” от началото
на шампионата

Т

одор Тодоров вече не
треньор на ФК „Белица”, научи "Кворум Силистра". Президентът на
клуба Димо Денчев е решил
да освободи от длъжност
наставника.
Тодоров изкара по-малко
от два месец начело на
„Белица”, като постигна
3 победи и 3 загуби, като
една от тях бе за Купата на България. Особено
шокираща бе последната
загуба, когато отборът
инкасира домакинска загуба
от абсолютния аусайдер
„Черноломец” (Попово).
Междувременно се разбра,

че футболист на „Белица”
ще бъде съден, заради удар
срещу страничния съдия
по време на същия двубой.
Играчът на домакините
Мерджан Ремзиев е бил
силно афектиран от смяна
на полувремето на двубоя
и се предполага, че именно
заради този факт нервите му не издържали и той
ударил с юмрук в лицето
Владимир Райчев.
За сега начело на отбора
застава президентът на
клуба Димо Денчев, който
ще го води до зимната
пауза.
“ТГ”

7

хоби

26.11-2.12.2010 г

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

Съобщение
Община Тутракан уведомява фирмите и гражданите, че на
30 ноември 2010 г. изтича срокът за заплащане на данък
„Сгради” и такса „Смет” за 2010 г.
На 30 ноември 2010 г. изтича и срокът за подаване от фирмите
на декларации за определяне на такса „Смет” за 2011 г. в
зависимост от количеството изхвърлени отпадъци.
Телефон за справки: 60 850

ОНЧ "Н. Й. Вапцаров-1873”
По повод предстоящите Коледни празници
Ви каним да участвате в конкурс на тема:

„И доброто дойде при мен...”
Вие, уважаеми съграждани, без възрастови ограничения можете да разкажете лично или да опишете
в разказ, есе или стих конкретна случка от вашия
живот, която Ви е срещнала с добри хора, накарали
Ви да повярвате, че доброто съществува и то е
дошло при Вас.
Потърсете ни, за да споделите добрината или
изпратете вашите творби на адрес:
ОНЧ ”Н. Й. Вапцаров” гр. Тутракан
пл.”Суворов” № 2
e-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg
За участниците в конкурса са осигурени награди.
Повече информация на тел. 60045, 60567
Краен срок: 23.12.2010 г.

"Кетаринг БГ" и
в. "Тутракански глас" организират

Конкурс за кулинарни
рецепти
Вашите рецепти за любими ястия можете да
споделите с всички, като ги предложите за включване в менюто на ресторант „Москва”.
Очакваме предложенията Ви на адрес:
7500 гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №6, ет.3 в. „Тутракански глас” или на e-mаil: tgbg@abv.bg
Позвънете и на тел.: 0887 057 747 и 0895 665 395

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 обява до 10 думи

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 05

Доставка на храна до дома

Ф

ирма „Кетаринг БГ” - Ресторант „Москва” стартираха нова
програма за доставка на прясно приготвена храна до дома
или на адрес, посочен от клиента.
Няма ограничения за потребителите на услугата – може да се поръчва
от всички частни лица и фирми. Храните се доставят в кутии за храна,
подходящи за микровълнова фурна.
Ако се заплати месечната такса за доставката се ползва 20% отстъпка
от цената, а ако се ползват и съдове собственост на клиента се прави
допълнителна отстъпка от 5 лв.
Така цената за един месец за обяд е 55 лв., а за вечеря – 40 лв. Доставката до дома е безплатна.

Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Меню за седмицата
29.11 - Понеделник
ОБЯД
Супа леща - 350 гр. - 0.90 лв.
Свинско със зеле - 300 гр. 2.90 лв.
Реване - 150 гр. - 0,50 лв.
Общо: 4.30 лв.
ВЕЧЕРЯ
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.

30.11. - Вторник
ОБЯД
Шкембе чорба - 350 гр. - 1.20 лв.
Ориз с маслини -300 гр. - 2.00 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 3.70 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с доматен сос - 300 гр. 2.50 лв.

01.12. - Сряда
ОБЯД
Супа топчета- 350 гр. - 1.20 лв.
Домати с ориз - 300 гр. - 2.00 лв.
Нишесте - 250 гр. - 0,60 лв.

Общо: 3.80 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета скара с г-ра - 300 гр.
- 2.80 лв.

02.12. - Четвъртък
ОБЯД
Зеленчукова супа - 350 гр. 0,90 лв.
Мусака - 300 гр. - 2,30лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0,60 лв.
Общо: 3.80 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с картофи - 300 гр. - 2.50 лв.

03.12. - Петък
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Боб яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Крем карамел - 150 гр. - 1.00 лв.
Общо: 3.20 лв.
ВЕЧЕРЯ
Свински тас кебап - 300 гр. 2.80 лв.

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Даниел Свиленов от гр. Тутракан

26.11-2.12.2010 г.

ВРЕМЕТО

В петък преди обяд ще има временни намаления на облачността, но ще преобладава облачно
време, след обяд и ще завали дъжд. През нощта срещу събота валежите ще
продължат, вятърът от юг-югозапад ще се усили, особено в Източна България.
В събота валежите бързо ще спрат, а впоследствие и облачността временно ще
намалее, но към вечерта отново ще се увеличи. Вятърът ще се ориентира от запад, в повечето райони ще е умерен. Максималните температури ще достигат
10-15 градуса. В неделя ще има променлива облачност, по-често значителна,
на места отново е възможно да превали дъжд. Вятърът ще отслабне, дневните
температури ще бъдат малко по-ниски. В понеделник южният вятър отново
ще се усили и температурите чувствително ще се повишат. Облачността ще е
променлива, почти без валежи. Само в северозападните райони, защитени от
южния вятър ще има условия за мъгли и температурите ще остават по-ниски.
Във вторник и сряда преносът на топъл въздух от юг-югозапад ще продължи,
но ще отслабне. В планинските райони ще остане топло, с разкъсана облачност, до предимно слънчево. Но с отслабването на вятъра ще има условия
на повече места в равнинната част от страната да се образуват мъгли и ниска
облачност, и температурите там ще остават по-ниски.
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,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

Д-р Петкова

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

специалист "Детски болести"

извършва прегледи, ехографии, манипулации
в Тутракан - кабинет в Поликлиниката всеки работен ден от 10 до 14 ч.
в Главиница - кабинет в Поликлиниката - в
понеделник и четвъртък от 15,30 до 18.30 ч.

“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:

26 ноември – Цветанка СТОЯНОВА, ст.спец. ГРАО, Кметство Нова
Черна
27 ноември – Анелия НИКОЛОВА-РАЕВА, Нотариус
27 ноември – Иванела МЛАДЕНОВА, 10 б клас, СОУ „Йордан Йовков”
28 ноември – д-р Любомир БОЙЧЕВ, акушер-гинеколог, общински
съветник от Коалиция „За развитието на общината”

TUTRAKAN.NET

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

28 ноември – Никола РАЙКОВ, охрана, Община Тутракан
28 ноември – Звезделина ТРОСКОВА, касиер, Община Тутракан
29 ноември – Наталия АНДРЕЕВА, гр. София, фен на в. „Тутракански
глас”
30 ноември – Калоян ГРЪНЧАРОВ, графичен дизайн на в. „Тутракански глас”
30 ноември – Адриана СЪБОТИНОВА, 6 клас, гр. Горна Оряховица

СМЯХ
Из „Полицейски протоколи” - 2
- В началото обвиняемият упорито мълчеше, а след това неочаквано започна да
отрича всичките си показания.
- Патрулиращ полицай: “Съобщаваме за
убийство на улица “Сан Стефано” №13.
Пострадали няма.”
- ...и накрая дълго блъскаше с глава по
обувките на разпитващия го сержант...
- Задържаният беше ранен в дясното
полугъзие.
- Рапорт на редови КАТ-аджия до началника: "Господин началник, във връзка с
тежкото ми материално положение, моля
да ми бъде зачислен радар за три дни!”
- Дори и вече в белезници, гражданинът
Петров продължаваше с хулиганските си
прояви. Той удари с крак капитан Ковашки
в областта на половия орган, от което
шапката на последния хвръкна.
- У всеки човек, дори и у най-лошия, може

да се открие нещо хубаво. Затова се налага той да бъде обискиран внимателно!
(из инструкция към дежурните полицаите
от СДВР - София)
- ...Задържаният търговец Иванов ударил
пенсионерът Стоянов с парче месо през
лицето, в резултат, от което извадил от
устата на пенсионера изкуствените му
челюсти – впити до кокал в месото...
- Връщайки се от командировка, гражданинът Драганов открил съседа гол в
банята си, след което се опитал да сложи
край на живота му посредством фалшиво
самоубийство.
- Задържаният Йорданов искал от
продавачката водка и други сексуални
удоволствия.
- В следствие на няколко тежки удара
под пояса потърпевшата е получила сътресение на таза.
- Убитият почина от кръвозагуба на
пулса.

СУДОКУ
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