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Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 26

Година XLIX

8 - 14 юли 2011 г.

ОЧАКВАЙТЕ:

На 15 юли –
Празник на кайсията
У

твърдилият се през
последните няколко
години Празник на
кайсията тази година ще
бъде проведен следващият
петък - на 15 юли, съобщиха
организаторите от Община
Тутракан.
От 18:00 часа, парк „Христо Ботев” отново ще събере
любителите на ароматния
плод, с който е известен нашия край.
Освен станалите традиционни атрактивни игри –
най-бързо ядене, цепене
и хвърляне на кайсия за
най-малките, вниманието на
по-големите ще се насочи
към конкурсите за най-добра
кайсиева ракия, най-вкусен
кайсиев сладкиш и сладко от
кайсии. А също – мини Мис и
Мистър „Кайсийка”…
Най-големите тутракански
кайсиепроизводители ще се
„отчетат” с изложба на различни сортове.
Организаторите обещават и
много изненади, а празникът
те подготвят в партньорство
със Сдружението на кайсиепроизводителите.
“ТГ”

"МЕМОРИЯ"
Изпълнява цялостна
организация на траурния
ритуал.
Изработва и монтира
паметни плочи.
За контакти: 0893 93 90 93 Николай Змеев
гр.Тутракан, ул. „Трансмариска” №22

Драматичен театър
"Иван Димов” гр. Хасково

„Жената над нас”
от Алексей Слаповски
Постановка – Иван Савов
Сценография - Вечеслав Парапанов
Музика – Асен Аврамов
Участват: Асен Блатечки, Алексей Кожухаров, Добриела Попова и Стефан Щерев – Чечо
На: 12 юли 2011 г. (вторник)
От: 19.00 часа
в салона на Читалище - Тутракан
Цена на билетите: 10 лв., 8 лв., 6 лв.
Предварителна продажба на билети: в
Читалището всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч.
Това е „театър на въображението”, защото животът не съществува сам за себе си, той просто е
нашата представа за него. Трима мъже, задържани
от органите на реда, заедно трябва да отработят
15 дни поправителен труд в нова къща. Появата на
Олга /Добриела Попова/ отключва техните фантазии,
съмнения, спомени…
„Театърът е празник. Даже заради това, че в живота хората не общуват помежду си толкова близо,
толкова горещо и концентрирано. Макар, че по време
на празник се случват скандали и даже убийства” –
казва Слаповски.

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Една реализирана цветна идея...
Иван Недев е кандидатът на БСП за
кмет на общината

на стр. 4
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Денонощна траурна агенция

Представя

Красимира ХРИСТОВА -

Марчо ДИМИТРОВ
а 1 юли се проведе конференция на Общинската
организация на БСП-Тутракан. В нейната работа взе участие депутатът Антон Кутев.
В направения анализ от председателя на организацията Иван Недев и изказванията на делегатите
бяха очертани основните задачи в
предизборната работа. Делегатите
бях запознати и с решенията на
основните партийни организации
и тези на ОбС на БСП относно кандидатурите за общински органи
в предстоящите местни избори.
За кандидат кмет от името

Цена 0.50 лв.

на социалистическата партия, в
тайно проведен избор, в който
участваха Иван Недев и Румяна
Капинчева, бе утвърден Иван
Недев. Утвърдени са и имената
на кандидат кметовете на с. Шуменци – Симеон Георгиев и на с.
Белица – Петър Петров.
Делегатите приеха предложенията на първичните партийни
организации за подкрепа на независимите кандидати за кметове
на с. Преславци – Ибрям Алиев
и с. Старо село – Ангел Друмев,
както и кандидатът на ДПС в с. Цар
Самуил – Мехмед Юмер.
ОбС на БСП получи правомощия

Предстоящо:
Алтернативни производства за
тютюнопроизводителите
от Североизтока
на стр. 2

Летен режим на работа
в детските градини

на стр. 2
да допълни и подреди листата
на общинските съветници-социалисти.
Предложенията на общинската

партийна конференция за президент от БСП е, да бъдат издигнати
кандидатурите на Ивайло Калфин
и Костадин Паскалев.





Отново интервенционни
европейски помощи за социално
слаби лица
на стр. 2
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
ЗНАМЕНОСЕЦ И АСИСТЕНТИ ЗА ОБЩИНСКОТО
ЗНАМЕ ИЗБРА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
На последното заседания на Общински съвет-Тутракан бе прието решение, с което са утвърдени новите знаменосец и асистенти на знамето на община
Тутракан.
За знаменосец е утвърден Владислав Павлов, а за
негови асистентки – Ваня Димитрова и Надежда
Йорданова.
С ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ Е ИЗГРАДЕНА
КАНАЛИЗАЦИЯТА В ГЛАВИНИЦА
Канализационна мрежа за близо 10 млн. лв. е построена в гр. Главиница по линия на Оперативна програма
„Околна среда”. Изградени са 14 620 метра канализация
и 476 метра водопроводи. Според кмета на общината
Насуф Насуф, това е един от най-големите проекти
в Силистренско и с него е решен напълно проблемът
за канализацията на града.
Пред завършване е и пречиствателна станция за
отпадъчни води.
ПРОДАВАТ ЗЕМИ ПО ПАРАГРАФ 4
Определени са оценките на пет терена - общински
земеделски земи, върху които е било учредено право на
ползване въз основа на актове посочени в параграф 4
от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи. Това стана с решение на Общинския съвет, а
земеделските земи се намират в местностите „Зад
болницата” и „Голишна”.
КРИМИНАЛЕ
Водач без книжка и в нетрезво състояние е катастрофирал в село Коларово на 2 юли около 21.00
часа. Без да е правоспособен водач, 47-годишният
А.Д. управлявал мотопед „Сузуки”, но загубил контрол
и паднал на платното.
Мъжът не е пострадал, но при проба с дрегер били
отчетени 2.00 промила алкохолно съдържание.
По случая е образувано досъдебно производство.

Въпросителни за
ремонта на улиците
Калина ГРЪНЧАРОВА
фициално питане с
два въпроса съдържащи в себе си пет
подвъпроса до кмета на
Общината, е внесено в
администрацията на местния парламент в Тутракан
на 29 юни от общинския
съветник Нихат Кантаров.
Ползвайки възможността
дадена му от Закона за
местното самоуправление
и Правилника за работа на
Общинския съвет, Кантаров задава въпросите си
във връзка със започналите ремонти по уличната
мрежа в крайдунавския
град и четвъртокласните
пътища в общината. Той
се интересува по какви
критерии е избрана фирмата-изпълнител, кой и по

О

какъв начин е определил кои
улици да се ремонтират
и кои отсечки от общинската пътна мрежа да
бъдат рехабилитирани, а
също и какъв наем заплаща
фирмата на общинското
предприятие „Комунални
дейности”.
На питането, съгласно
нормативната уредба, ще
бъде отговорено на следващата сесия на Общинския
съвет, която се очаква да
бъде в края на м. юли.
По предварителна информация, фирмата-изпълнител, за която иде реч в
питането на съветника е
русенска, а сумата, за която ще бъдат рехабилитирани тутраканските улици
и част от четвъртокласните пътища пътищата е
200 хил.лв.

Румънци регистрират
фирми в Силистра и през
тази година

Т

ри пъти са се увеличили дружествата
с румънски капитал,
които са регистрирани в
НАП-Силистра тази година
в сравнение с периода от
2007-2010 г., информираха
от приходната институция. Към края на миналия
месец регистрираните по
Закона за ДДС фирми с
участие на капитали от
северната ни съседка са
общо 21 на брой. 15 от тях
са започнали дейност през
предишните четири години, а за шестте месеца
на тази година по ДДС са
се регистрирали 6 фирми с
пълно или частично румънско участие.
Осем от всичките 21

дружества (38%) вече са
служебно извадени от списъка с регистрираните
по Закона за ДДС фирми,
тъй като при извършени
проверки или ревизии органите по приходите са установили обстоятелства,
отговарящи на условията
за дерегистрация по инициатива на НАП.
Засиленият интерес
на фирмите от Румъния,
свързан с развиването
на дейност в България, е
най-вече заради ниската
данъчно-осигурителна тежест и значително облекчаване на изискванията за
старт на нов бизнес през
последните няколко години
в страната.

8-14.07.2011 г.

ОТНОВО ИНТЕРВЕНЦИОННИ ЕВРОПЕЙСКИ
ПОМОЩИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ЛИЦА
О

Калина ГРЪНЧАРОВА
т 13 до 29 юли ще
бъдат раздадени доставките от първия
транш на интервенционните помощи от Европейския
съюз, съобщи Виолета Любенова, секретар на ОбК
на БЧК. Общият пакет за
един бенефициент ще съ-

държа шест вида продукти
– 5 кг ориз, 4 бр. консерви
лозови сарми, 4 бр. грис, 3
бр. спагети, 6 бр. нишесте,
3 бр. вафли.
Право да получат тази
хранителна помощ имат
всички, които през изминалия зимен сезон са били
на енергийно подпомагане

(ток и дърва).
Интервенционните помощи ще бъдат раздавани в
интервала от 7,30 до 12,00
часа в офиса на БЧК-Тутракан, на ул. „Крепостта”
№3 (бившата ясла на „Текето”).
Програма „Разпределение
на храни от интервенци-

онните запаси на ЕС на
социално слаби лица” се
реализира на три транша
в България със съдействието на Българския Червен
Кръст. Продуктите от
останалите два транша
ще бъдат получени и разпределени до края на м.
ноември т.г.

Предстоящо:

Алтернативни производства за

тютюнопроизводителите от Североизтока
О
коло 720 тютюнопроизводители от Североизточна България
до есента на 2012 година
ще бъдат обучавани безплатно за започване на
алтернативни производства. Това съобщи председателят на Националната
асоциация на тютюнопроизводителите Цветан
Филев на състоялата се
в гр. Главиница среща с
кметове от селищата на
Главинишката община за
разясняване на изискванията за обучение на земеделските производители.
Такава среща се проведе и
в с. Нова Черна с кметове
от Тутраканска община, а
през почивните дни са насрочени срещи в гр. Дулово
и с. Кайнарджа, за да могат местните власти да
съдействат за набиране на
кандидати за курсовете.
Обучението ще се провежда на територията на
седем области от Североизточна България от дружеството ДК груп “България”, което има лицензиран
център за професионално
обучение от Националната
агенция по професионално
обучение и образование
и е спечелило проект по
Програмата за развитие
на селските райони.
Според спецификата на
съответните области от
Североизточна България и
намеренията на тютюнопроизводителите да преори-

ентират производството
си, земеделските стопани
ще изучават интензивни
технологии при отглеждане на полски и овощни
култури и зеленчуци, технологии за интегрирано и
биологично производство
на плодове и зеленчуци, ще
усъвършенстват знанията
си по агроекология, ще се
запознаят с методите за
управление на земеделското стопанство, реализация на продукцията
и маркетинг в земеделието. След завършването
на курса земеделските
производители ще полу-

Цветан Филев и Кристиян Жеков
от обучаващата фирма

Работен момент от срещата
в гр. Главиница

чат сертификати. Според
председателя на Националната асоциация на
тютюнопроизводителите
Цветан Филев, в България

с производство на тютюн
официално се занимават 55
хиляди души. Но тъй като
тази култура дава препитание на цели семейства,
на практика членовете на

асоциацията са около 200
000 души, заяви още Цветан Филев.
При срещата си с тютюнопроизводители в Дулово
в края на април зам.-министърът на земеделието и
храните Цветан Димитров
каза пред журналисти, че
министерството залага
на дългосрочна стратегия
до 2020 г., когато е новият програмен период за
общата селскостопанска
политика на ЕС, за решаване на проблемите на
тютюнопроизводството.
Според Димитров, идеята
е да има специални мерки
за тютюнопроизводителите в програмата за развитие на селските райони,
за да могат желаещите да
преориентират производството си.
Кворум Силистра

Летен режим на работа в детските градини
Калина ГРЪНЧАРОВА
етските градини в Тутраканска община преминаха в летен режим на
работа. До края на август те ще
работят със сборни групи.
В ЦДГ „Славянка” работят две
групи. Досегашната практика е
показала, че през м. август децата
намаляват и остава една група.
Последната седмица на август ще
е санитарна и детското заведение
няма да работи, информира директорът Димитрина Панайотова.
Филиалът в с. Нова Черна ще
работи през целия м. юли с пълен
капацитет от две групи, а през
август ще почива.
В ОДЗ „Полет” и през двата
летни месеца ще работят две
смесени групи и една яслена.
След 22 август, за една седмица
детската градина ще бъде затворена за хигиенизиране. Филиалът
в с. Цар Самуил, който е от две
групи ще работи нормално през

Д

цялото лято.
Третата детска градина в Тутракан – „Патиланчо”, също работи с
намален капацитет - в две смесени
групи. От 1 септември там ще
започне т.нар санитарна седмица,

каза директорът Марияна Димитрова. Филиалът в с. Търновци
ще приема деца и в двата летни
месеца, а филиалите в селата
Белица и Шуменци през м. август
ще бъдат затворени за належащ

ремонт.
Променената организация на
работа е въведена заради намалената посещаемост през летния
сезон.
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В света на приключението
Калина ГРЪНЧАРОВА
очно като в скаутските игри, миналата
неделя донесе дъжд и
изпитания за участниците в детския празник „В

следователи и участници
в следващото си издание.
Защото тогава вече ще се
знае, че сред дърветата
в двора на СОУ „Христо
Ботев” е имало цели еди-

участие.
Въртележка и ловкост
по въжен мост, смелост
за спускане с въжен лифт
и умения по връзване на
сложни възли, печене на

света на приключенията”.
Организиран за първи път
в Тутракан, той със сигурност ще намери повече по-

надесет „поста”, през
чиито изпитания всеки е
минал, за да финализира
накрая триумфално своето

вкусен скаутски хляб на
жар, различни игри, караоке, нарисувай ме – ето
такива интересни занимания предложи скаутския
празник. И още – в два поста гостуваха Полицията и
Пожарната. Популярният
пътен полицай от Тутракан Анатоли Христов
показа на любопитните
„бойното снаряжение” на
един полицай – каска, палка, щит, вкл. и как се
засича скоростта на преминаващи автомобили, а
при колата на Пожарната
децата можаха сами да видят и да усетят емоцията
от гасене на пожар със
струи вода.
Скаутският празник се
организира от клуб „Изследовател” към Църквата на

Т

адвентистите от седмия
ден в партньорство с
Община Тутракан. Според
зам.-кмета Румяна Капинчева, това е един емоционален и интересен празник,
който може да намери
своето продължение.
„Целта е да намерим алтернатива на компютърното преживяване и търсим нови възможности за
прекарване на свободното
време – да бъде забавно,
сред природата, каза за
„ТГ” пастор Стефан Стефанов. Да научим децата
как се оцелява при трудни
условия, как може да се
направи спасителен възел
с една ръка при изключително трудни условия за
оцеляване сред дивата
природа. Освен това целим
и да издигнем авторитета
на институциите – тук са
представени Полицията,
Пожарната, разбира се,
всичко това става със
съдействие на Общината,
на които сме изключително много благодарни.
Те направиха невероятно
много да се случи целия
този празник. Имаме идея
той да стане традиция.”

Инвестиция в по-добър живот
Зайде НАИМ,
секретар-библиотекар,
с. Зебил
риключи доставката
и инсталацията на
компютри и периферна техника в целевите
библиотеки от Етап`2010

П

на проект „Българските
библиотеки - място за
достъп до информация и комуникация за всеки - 20092013” на програма „Глобални библиотеки” - България
в община Главиница. Две

са библиотеките, които
бяха одобрени по тази
програма – в НЧ ”Христо
Ботев-1954”с. Зебил и НЧ
„Освобождение” с. Сокол.
Неравнопоставеният
достъп до информация е
сред основните недъзи на

съвременното общество.
Именно за това, Фондация
„Бил и Мелинда Гейтс” вярва, че науката и технологиите имат безспорна сила
да подобрят качеството

Въвеждат горна граница за
финансиране лечението на деца

П

на живота и инвестира
огромни средства в обществените библиотеки
по цял свят.
Благодарение на тази
фондация, библиотеките в
с. Зебил и с. Сокол са оборудвани и с инсталирани
по четири компютъра и по
едно мултифункционално
устройство. Българското
правителство и местните
власти от своя страна
посрещат нуждата от
ремонти и откриване на
нови работни места в

библиотеките. Това е един
прекрасен шанс да преоткрием библиотеките като
място за информация, култура, знание, общуване и
социални дейности.
Благодарение на успешния ни проект към Програмата в библиотеката на
НЧ ”Хр. Ботев-1954” с. Зебил създадохме компютърна
зала с четири работни
станции за потребители
с всички прилежащи устройства до Интернет и
онлайн информация.

равителството определи таван на сумата, която може
да получи дете от Фонда
за лечение на деца - максималната сума за един
пациент на година ще бъде
180 хиляди лева.
Основна причина за въвеждане
на това ограничение е, че така
повече нуждаещи се деца ще
използват средства от фонда,
съобщиха от пресслужбата на
Министерския съвет.
Държавният фонд ще може да
отпуска и средства за съфинансиране на трансплантация, но не
повече от трикратния размер на
съответния вид трансплантация,
извършвана у нас.
Представители на пациентски
организации обявиха, че ще оспорват решението на правителството, тъй като ограничението ще
лиши част от децата от адекватно
лечение.
Досега Фондът за лечение на
деца отпускаше пълния размер
на сумата, необходима за съответното лечение на детето у нас
или в чужбина, когато лечението
не влиза в обхвата на задължителното здравно осигуряване и не
се финансира от общинския или

държавния бюджет.
От май тази година фондът
финансира и извършването на
трансплантации на деца, след закриването на фонда за транплантация. През първите 6 месеца на
годината са отпуснати средства
за лечението на 170 деца на обща
стойност от 4.6 милиона лева. Разчети показват, че средният разход
за лечение е 27 хиляди лева, а за
трансплантация - 266 000 лева.
Въвеждането на горна граница
на отпусканата сума ще принуди
родителите да търсят средства за
лечение, когато то надхвърля 180
хиляди лева и ще лиши децата
им от адекватна грижа, заяви
Красимира Величкова, член на
обществения съвет към фонда.
„Значително е по-малко броят
на децата, които кандидатстват
за толкова голяма сума. Но тук
малко е цинично да говорим за
бройки деца и дали повече или
по-малко, защото и един детски
живот има същата равностойност
колкото и 10 детски живота", каза
още Величкова.
С това решение правителството
отпуска допълнителни 4 милиона
лева към бюджета на фонда за
тази година, като средствата в
него стават общо 7 милиона лева.
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Една реализирана цветна идея...
Калина ГРЪНЧАРОВА
Красимира Христова,
която повечето познават
като едни от най-добрите майстори-коафьори в
Тутракан, има интересно
хоби – занимава се с цветарство. Което означава,

поливам. Когато прецъфтят ги изрязвам и става
като килим – тъмнозелено
и светлозелено. Долу-горе
във всяка градинка това е
редувано – когато прецъфтят цветята да има много
нюанси на зеленото, за да
контрастират. Последно

къща в Нова Черна, където винаги е имало много
цветя. Когато израснеш в
красота и отидеш на друго
място ти искаш да направиш същата красота и около себе си, защото си свикнал с нея. И се дразниш от
тревите, от боклуците…

ставени. Всички сякаш се
заразиха и е красиво, поне
от две години Шуменци е
различно село. Обменяме си
цветя, семена, съвети…
От поколение на поколение хората виждат красивото. Преди имаше задължително паркове, за които
държавата се грижеше. С
времето, поколението се
променя, всеки се старае
да е красиво – ходят навън,

Градинката
пред блок "Ела"

естествено, че обича…
цветята.
С Красимира се срещаме
заради грижата й за една
от градинките пред блок
„Ела”. Тя е човекът, който
преди 7-8 години започва
зацветяването й, за да
има един прекрасен вид

засях ружа, която поръчах
онлайн. Тя не е много придирчиво цвете, издържа и
е подходяща за открити
места.
Дразни ме това, че от
терасите хората изхвърлят много боклуци и всяка
пролет аз ги събирам, а
някои ми се подиграват,

Красимира сред своите творения
в къщата си в с. Шуменци

днес. Научаваме, обаче,
още куп интересни неща за
нейното занимание. „Когато започнах с чимширите,
всички съседи се втурнаха
да ми помагат, особено
мъжете, започва разказа
си Красимира. Останах
изненадана приятно. Майка ми е цветарка, тя ми
помогна с другите цветя,
донесе освен чимширите,
карамфилите. Моя бе грижата да ги наглеждам и

И това е част от родния дом
в Нова Черна

че ми цъфнали кокичетата,
защото е пълно с фасове.
След това по-пазят. Вече
се понаучиха. В близост до
блока има израснали треви,
надявам се някой по-млад
да поеме щафетата и да
поддържа пространството. Хубаво е, като всичко
е цъфнало, но не всеки се
интересува какво става
от вратата навън.
Аз съм отрасла в такава

Цветен кръст в
с. Шуменци

Ако всеки създаде такава
атмосфера за своите деца,
след като те отидат на
друго място, мисля, че и
те започват да виждат
красивото. В момента,
дъщеря ми е във Варна –
има една-единствена роза
пред блока и много й се
радва. Ако всеки възпита
така децата си, няма да
има тръни наоколо. Така
израстват по-добрички.
Аз имам собствена къща
в с. Шуменци, в която има
много цветя, аранжирала
съм всичко, както искам.
Хората на село обикновено
сеят домати, краставици в дворовете си. Сега
обаче, когато аз направих
градината си, елате да
видите и другите градини
в Шуменци се промениха.
Ще забележите, че всяка втора къща вече има
градинка, чимширите са
подстригани, няма изо-

в чужбина, виждат нови
неща и като се върнат
тук вече искат и около
тях да е красиво. Така сега
има нови интересни къщи,
нови огради, всичко е много
по-интересно”, завършва

Майката на Красимира - Марина Петрова
от с. Нова Черна, при своите цветя

Красимира Христова.
А снимките в тази страница илюстрират нейната
работа, нейната мисъл,
думите й, които току що
прочетохте…

свободна енциклопедия
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По пътя на историята и стъпките
на четата на Таньо войвода
удоволствие, дочувам разговори около мен. И още
– бил наследник на бивш
кмет на с. Острово, който
пък имал родствена връзка
с Магзар паша. Зареждам
диктофона и фотоапарата
готова да срещна този човек. На площада е. Посреща
ни засмян и любезен: „Дядо
ми всъщност, тогава не
е бил кмет, а ага. Ага
значи старейшина, отговарящ за разни въпроси
на селото, включително
и религиозни. Казвал се е
Сюлейман. После баща ми
поема работата от него,
най-силният човек всъщност става баща ми, той

Продължение от бр. 23
Калина ГРЪНЧАРОВА
31 май 2011-та
Ден втори – от Сборяново до Разград, през Воден,
Острово, Побит камък…
От сутринта става
ясно, че днес всички ще наблегнат над физическата
подготовка, не само четниците. С други думи, предстои многокилометров
преход. Пеша. За първи
път съм на този поход,
любопитно ми е как ли ще
се справя.
Първа спирка – с. Малък Поровец, венци пред
паметника на загиналите

Сюлейман Велиев от
с. Острово

Пред паметника в
с. Малък Поровец

седмица ще бъдем на тюрбето, защото нали е национален парк, във „Воден”
не може да се влиза всеки
ден. Иначе го поддържаме,
но на годината веднъж
посещаваме светеца.

усети неусетното. Но…
рискове на риска… Важна
е емоцията!
А в Побит камък ни очакваше втората възстановка за времето на похода
– залавянето на Стефан
Най-дългият преход през
"Палахча"

Напред през Воден!

през Първата световна
война, малко история, приповдигнато настроение
рано сутринта и вече сме
във Воден, оня резерват,
където допреди двайсетина години пускаха само
управляващата номенклатура. Райско кътче, стада
сърни препускат, зелено и
красиво…

преврат от 1944 г. Иван
Багрянов е сред осъдените
на смърт от т.нар. Народен съд. Екзекутиран е на
1 февруари 1945 г.
Във Воден е била голямата му къща, от която
сега са останали жалки
останки. Интересно защо
наследниците на Багрянов
не са направили нищо за
възстановяването на род-

мация защо не си е върнал
родната къща: "Имота в
ловния резерват "Воден"
край Разград не го върнах,
защото съм убеден, че той
е нужен на държавата, там
има много дивеч, който
трябва да се запази. Навремето са ловували Тодор
Живков, Пенчо Кубадински,
Чаушеску и други видни
личности, така че предпочетох наследственият
имот да остане в пределите на резервата "Воден”,
разказва Михаил Багрянов.
Моите въпросителните
си остават - този път
насочени към собственика
- държавата.
Поели още глътка история тръгваме към с.
Острово. От там е Сюлейман Велиев – богат
човек, казват за него, и в
същото време - абсолютен
филантроп. Много помагал
на хората, а походниците
посрещал всяка година с

Тюрбето на Хюсеин във
Воден

е най-богатият. Така се
развиха нещата, че сега
аз съм ага. (смее се)
Имам двама сина - малкият Ахтер е кмет на Община Завет, а големият и
съпругата му са агрономи.
Гледаме 35 хиляди декара
земя. Като дойде демокрацията аз бях последният
председател на ТКЗС в
Острово. Тогава в селото
имаше много жители, сега
са 2400 останали.
Моят дядо през 1920 г.
построил мелница и ние
направихме една нова мелница. Разбираме от земеделие и затова с него се
занимаваме.
Помагаме на хората,
когато имат нужда. Аз и
синовете ми възстановихме тюрбето на Хюсеин
във Воден. Ние сме алиани,
но виждахме как джамиите
бързо ги възстановяваха,
а тюрбетата бяха много
западнали. Следващата

Останките от Багряновата къща
във Воден

Имението на бившия премиер на България Иван Багрянов е тук във Воден. Той
го откупува на времето от
Магзар паша, бил е най-големият земевладелец през
първата половина на миналия век в Североизточна
България. „Тук е имало само
някакви колиби, разказва ми
д-р Анатоли Кънев, Багрянов създава с. Острово, с
неговите работници.”
Да ви припомня кой е
Иван Багрянов - от 1 юни
до 2 септември 1944 г.
той е бил министър-председател на България. След
деветосептемврийския

ния дом на този български
политик, питах се аз, при
условие че е жив неговият
син – Михаил и живее до
колкото знам в Шумен. На
10 метра от къщата е
Тюрбето на Хюсеин, което
е ремонтирано през 2005
г. от Сюлейман Велиев
и неговите синове от с.
Острово. Същата, като
на Багряновия дом, е съдбата и на родната къща
на знаменосеца на четата
на Таньо войвода, но за нея
по-късно...
По-късно прочетох едно
интервю с Михаил Багрянов, в което дава инфор-

Теодосий Спасов, Галина Дормушлийска,
"Балкански коне"

с. Побит камък, възстановка
на залавянето на Заралията

Радвам се, че имам трима внуци – двамата са
студенти във Варна и
Пловдив. Снахите – едната
е директор на училището,
другата е агроном, научен
сътрудник. А жена ми е
пенсионерка, бивша акушерка. Ей, така, се водим
задружно!”, заключава Сюлейман Велиев.
Отправяме се към паметника на загиналите в
центъра на Острово. Там
ни чакат всички. И отново
доза история, цветя, минута мълчание и… към найдългия преход – до с. Побит
камък през местността
„Палахча”.
Вярвайте ми, тези 15 или
18 километри ги взехме неусетно, на бегом. На другата сутрин мускулатурата

Николов-Заралията.
Вторият ден приключи
в Разград. Там отново
тутраканските четници и
дамския блок обраха всички
призови места в прегледа
на маршовата подготовка.
И няма как да е другояче –
ние бяхме най-добрите, т.е
тутраканските момичета
и момчета.
Изненадата, осигурена
от главния организатор на
похода д-р Анатоли Кънев,
зарадва всички. Теодосий
Спасов с неговите колеги от „Балкански коне” и
добруджанската народна
певица Галина Дормушлийска свириха и пяха с изключително настроение за
походниците.
Следва
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В с. Суходол:

Празник на моето село
Джафер МЕХМЕД
ен на моето село
– традиционният
празник на главинишкото село Суходол и тази
година събра мало и голямо.

Д

Кметът Ружди Салим
приветства присъстващите, след което на откритата сцена едни след
други се редуваха със своите изпълнения възпитаници

на детската градина и
самодейци от местното
читалище водени от секретаря Мурадие Аптулла,
които събраха много аплодисменти.
Очаквано голям бе интересът към конните състезания, в които участваха
коне и жокеи от Конната
база в гр. Шумен. С не помалко нетърпение всички
очакваха и наблюдаваха
спортните схватки по свободна борба на алая, в които мериха сили популярни
борци от Североизточна
България.
Празникът бе организиран от Кметство Суходол,
а гости бяха народният
представител Гюнай Сефер, кметът на Община
Главиница Насуф Насуф,
председателят на Общински съвет – Главиница
Расим Рафет и кметът на
Дулово Гюнер Рамис.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "СБОРЯНОВО”
организира

ТРАДИЦИОНЕН НАРОДЕН СЪБОР
на 24 юли 2011 г. по повод честването на Илинден в
местността Сборяново до гр. Исперих
1. КЪДЕ СЕ НАМИРА? На 7-8 км западно от гр. Исперих, по пътя за гр. Русе.
2. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА? Равнинна, гориста местност, прорязана от долината на р. Крапинец.
3. С КАКВО Е ИЗВЕСТНА? Местността е малко известна, дори и сред висшият управленски и научен
елит на България. Местното население я свързва с:
а/ манастира на Пророк Илия;
б/ Демир баба теке;
в/ Стомогилието;
г/ Руините на хилядолетен град и погребалните некрополи.
4. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?
Сборяново е:
а/ мощно енергийно поле;
б/ вододайна зона;
в/ действащото от преди 3600 години светилище помага за изцеляването на много болести чрез
водата на аязмото.
5. КАК ТРЯБВА ДА ГО ПОСЕТИМ?
1.Да носим в торбата си храна да нахраним себе си и поне още един човек;
2. Да дарим – малко, но от сърце;
3. С молитва и вяра за спасение;
4. Да го пазим и съхраняваме.
6. КАКВО ЩЕ ВИДИМ НА СЪБОРА?
1. Голяма Света литургия водена от Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Неофит в
църквата в с. Конево – от 9.00 до 11.00 часа.
2. Водосвет в чест на пророка Св. Илия и освещаване на курбаните – от 12.00 до 12.30 часа.
3. Слово за „Сборяново” - история, археология, митология и принос за културното наследство на
България - от 12.30 до 13.00 часа.
4. Обяд – раздаване на курбаните – от 13.00 до 14.00 часа.
5. Голямото хоро, танци и обичаи на самодейни изпълнители – добруджанци, тракийци, шопи, македонци, алиани, мизийци, торлаци, татари, гагаузи, капанци, каракачани, кърджалии, бошнаци и др. - от
14.00 до 15.00 часа.
7. Концерт на ансамбъл “КУКЕРИ” от гр. Русе със солист Цветан Банев. – от 15.00 до 17.00 часа.
8. Изпълнения на самодейни състави и на оркестър „Златен бенд” със солист Галина Дормушлийска
– от 17.00 до 20.00 часа.
9. Ще завършим с НЕСТИНАРСКИ ТАНЦ – от 20.00 до 21.00 часа.
10. Закриване на събора - 21.00 часа.
Телефони за справка: 0889228019 - Председател, 0887812271 - Организатор, 0887348161 - Организатор

Образцово
Народно Читалище
"Н.Й.Вапцаров-1873”,
гр. Тутракан

ЗЕМЕДЕЛСКИ

Кани

ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

майсторите на гоблени да разкрият
своето изящество от
багри и фигури в изложба, до която да се
докоснат ценителите
на гобленарското изкуство.
За участниците са
предвидени изненади.
Краен срок
за представяне:
15 юли 2011 г.
в Читалището,
пл. „Суворов” № 2
Повече информация
на тел.: 60045, 60567

Очакваме Ви!

УВАЖАЕМИ

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 04.07.2011г. В ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ПО СЛЕДНИТЕ СЕКТОРИ:
- Мярка В, сектор 2 "Разходи за закупуване за препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност";
- Мярка С, сектор 1 "Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед";
- Мярка Д, Сектор 1 "Закупуване на нови кошери";
- Мярка Д, Сектор 2 "Разходи за поддържане или
увеличаване на броя на пчелните семейства";
- Мярка Д, Сектор 3 "Разходи за покупка и подмяна
на пчелни-майки".
Заявления се приемат до изчерпване на финансовия
ресурс от бюджета на програмата, но не по късно
от 31.08.2011г.
Към момента свободният финансов ресурс по мерките и секторите на Пчеларската програма е над
265 хил. лв. За финансовата 2011 г. програмата разполага с бюджет в размер на 6 млн. 554 хил. лв. По
всички мерки до момента са приети 1 433 заявления,
които ангажират финансов ресурс от 6 млн. 288 хил.
лв. Това означава, че 96% от финансовата рамка на
програмата вече е договорен.
За допълнителна информация може да ползвате
сайта Държавен фонд „Земеделие” www.dfz.bg или
посочения по-долу адрес и телефони:
гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” №23, ет.3-4; Тел:
(086) 81 77 12-20, 22, 30-39; Факс: (086) 817711;

8-14.07.2011 г.

Общински център за
извънучилищни дейности - Тутракан
Тридневна екскурзия
от 21 до 24 септември 2011 г.

Кавала - о.Тасос - Перперикон
1 ДЕН – Отпътуване на 21.09.2011 в 20:00 часа по маршрут
Тутракан – Велико Търново – Свиленград - Кавала. Нощен преход.
Пристигане в Кавала около 10:00 - пешеходна разходка в Стария
град на брега на Егейско море, акведукта Камарес, Крепостта на
хълма Панагия - един от символите на Кавала, Пристанището,
родната къща на Али Паша, който се смята за основател на съвременен Египет. Свободно време. Отпътуване за остров Тасос.
Настаняване. Нощувка.
2 ДЕН – Закуска. Автобусна обиколка на о. Тасос – „зеленият
остров” съчетава красотата на морето с богата растителност от
борови и маслинови гори, древна история и археологически
находки, красиви заливи с приятни пясъчни плажове .
Лименас - най-големият град на острова – старата агора, светилището на Нептун и на Дионисий, амфитеатъра, крайбрежната
улица със сувенири, малки хотелчета, магазини и кафенета. Посещение на женския манастир „ Св. Архангел Михаил”. Свободно
време. Нощувка.
3 ДЕН – Закуска. Рано сутринта отпътуване с ферибот за Керамоти и от там – за България – Свиленград - Перперикон – археологически комплекс, състоящ се от голямо мегалитно светилище,
паметници от античността и средновековна крепост разположени
на площ около 12 кв.км /посещение на обекта с екскурзовод/.
Пристигане късно през нощта.
Цена: 229 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки
и закуски в хотел 2/3 * на о. Тасос, фериботни такси и билети,
медицинска застраховка, екскурзоводско обслужване, „Снимка
за спомен” – колаж от снимки направени по време на екскурзията.
Цената не включва: - Входна такса (по желание): крепостната
стена в Кавала - 2 евро, такса Перперикон – 3 лв. за работещи, 1
лв. - пенсионери и ученици
За записвания: Анастасия Якова, тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
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хоби
Продавам

две къщи с двор в центъра на с.
Богданци.

От 1-ви юли

За справки: 0885 478 514

организира за вас:

Агроаптека
"Гинка Милчева"
с. Зафирово

Лятна академия
с много забавления!
- Компютърно обучение за деца

Вторник и четвъртък 14.00 – 17.00ч.

- Ателие по изкуства
Сряда 14.00 – 17.00 ч.

Препарати малки опаковки и консулт!
За справки: 0885 94 96 93

Продавам
апартамент в бл. "Възход-1", вх.Д
За справки: 0889 770 008

- Занималня за деца - 7-9 години
Всеки делничен ден 14.00 – 17.00 ч.

- Организирани разходки на открито,
излети сред природата (при заявка от
родителите)
- Плувно лято за начинаещи и напреднали
- Спортни танци
Понеделник и сряда 16.00 ч.

- Детска филмотека
Петък 14.00 – 17.00 ч.

- „Спорт за всички” - УСШ, стадион
„Христо Ботев”
Всеки делничен ден от 17.00 – 19.00 ч.
За повече информация:
тел. 0866 60399 или лично в ОЦИД

Продавам
двустаен тухлен апартамент
на 4-я етаж в бл. „Терма”.
Тел. за връзка:
0886 340 278

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

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Градина Тутракан

иро Стефанов Иванов от Тутракан живее в бл.
„Росица-1”. В градинката пред блока вече има
цветя, тревата е оплевена и личи, че се полагат
грижи. Всъщност грижата е на Киро. „Така ми хареса на
мен. Едрата трева оплевих, но, за съжаление, идват тук
косят, после не прибират тревата, каза той. Да, тези
цветя са засадени от мен, оградих и градинката с тел,
да не тъпчат децата.
Имам една идея, която надявам се да мога да осъществя - искам да засадя от двете страни на тези пътека
трендафил и като порасте да оформим арка.

8-14.07.2011 г.

ВРЕМЕТО
До края на седмицата времето ще е слънчево; температурите ще се повишават и в
неделя максималните ще са между 31 и 36°.
Предимно слънчево, с временни увеличения
на облачността, ще бъде в понеделник.
Във вторник и сряда ще преобладава
слънчево време. Главно над западните райони
ще се развива купеста и купесто-дъждовна
облачност и на отделни места ще превали
краткотраен дъжд. Максималните температури слабо ще се понижат.

Фоторазходката из най-красивите градини и околоблокови пространства се осъществява от Клуба
на цветаря, Фейсбук-профила „Градина Тутракан” и
в. „Тутракански глас”.

Дежурен синоптик: Любка КУМЧЕВА

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!

тел.: 0894 204 486

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
Тази красива цветна картина е "нарисувана" от
живеещите в блок "Витоша" в Тутракан

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

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
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Честит рожден ден
и да почерпят:

8 юли – Данка МИЛЧЕВА, зам.-кмет на Община Главиница
10 юли – Марийка ИВАНОВА, учител, СОУ „Йордан
Йовков”, гр. Тутракан

13 юли – Илия ГЕОРГИЕВ, лесничей, ДГС-Тутракан
13 юли – Йозджан ЮМЕРОВ, Кмет на с. Черногор,
община Главиница
13 юли - Борислава ДИМИТРОВА, Испания

СМЯХ

Съдията към ответницата:
- Какво ще кажете по основанието на иска на съпруга Ви,
че сте спала с друг мъж?
Ответницата:
- Не е вярно. Друг мъж няма да ме остави да спя.

Жена пуснала обява във вестника: «Търся си мъж»
На другия ден получила стотици писма с един и същ текст:
«Вземи моя!»
- Извинете, може ли да получа свиждане със затворника
Иванов?
- Не можете сега, присъдата му изтече и е на свобода.
Елате пак след месец-два.
Мутра се обажда в БАН:
- Ало, науките ли са? Я ми кажете колко нули има един
милион!
- Шест.
В слушалката се чува: - Виде ли бе, брато, нали ти приказвам, един милион има шест нули, два милиона - дванайсе ...

Разговор между шофьори, докато карат:
- Трака ти калника!
- Какво?
- Трака ти калникааааааа!
- Какво?
- Трака ти калникааааааа, беееее!
- Какво? А бе, говори по-силно трака ми калника и не мога
да те чуя!
Всичко е относително в този свят... Двама пияници си
говорят на брега на морето: - Пешо, глей колко вода, беее...
- Да, бе, Ванка, много вода е тва, ей!
- Пешо, представяш ли си, тва да е ракия?!
- Е, Ванка, колко ракия е тва, де...
- Скъпи, къде е книгата ми "Как да доживеем до сто години"?
- Изхвърлих я ... Видях, че и майка ти я чете.
Мъж се обажда на ветеринаря: - След малко при вас ще
дойде тъща ми със старата ни кучка. Моля, дайте й някаква
силна отрова, да не се мъчи и да умре бързо.
- А кучето може ли да намери само пътя към къщи?

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев
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