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Вие, избирателите, питате избраниците отговарят

Календарът отброи една година мандат!

а 11 ноември 2011 г., след последните местни
избори, тогавашният областен управител д-р
Владимир Янков свика първата сесия на Общински
съвет-Тутракан, на която съгласно Закона за местното
самоуправление и местната администрация бе конституиран новият Общински съвет. Седемнадесет съветници положиха клетва да служат в интерес на своите
избиратели, а за председател бе избран Иван Недев.
Клетва положиха новоизбраният кмет на община Тутракан д-р Димитър Стефанов и кметовете на селата
Нова Черна, Цар Самуил, Старо село, Белица, Шуменци,
Преславци и Търновци.
Една година от техния четиригодишен мандат изтича

на 11 ноември т.г.
На ход сте вие, избирателите – оправдаха ли очакванията вашите избраници, какво искате да ги попитате
или да им вмените като задължение в обществен интерес? Какво ви обещаваха в предизборната кампания,
а изпълниха ли го?
Въпросите към кмета на общината, неговите заместници, секретаря на Общината, председателя на
Общинския съвет и общинските съветници очакваме
на телефон 0887 057 747 или в редакцията на в. „Тутракански глас” (на 3-я етаж в сградата на Банка ДСК).
Вие питате - Те отговарят - на страниците на вестника в следващия му брой.
“ТГ”

Очаквайте!
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Годишен абонамент - 25,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника и в пощенските станции.

Паметник на Васил Левски Христо СТОЯНОВ пред "Тутракански глас”:
Не сме толкова родолюбиви,
бе открит в Главиница
колкото се правим
Тук се издига 132-ят паметник на народния герой в България
Главиница Хюсеин Хамди и
подчерта, че „българската
история и памет имат
светини, които надживяват превратността на
времето, светини, които
безпрепятствено минават
през годините със своята
непреходност, събрали в
себе си най-доброто и найистинското от българския
дух. За нас, българите,
такава светиня е Васил
Левски“.
Решението за изграждането на паметника е взето от Общинския съвет в
Главиница на 29 юни 2007 г.,
когато е сформиран и Инициативен комитет, ангажирал се с осъществяване
на идеята. В него влизат
Данка Милчева, Еленка Борисова, Цветанка Митева,
Димитър Колев и Йорданка
Дечева.
Проектът се реализира
изцяло от дарения на граждани, фирми, земеделски
кооперации, Ротари клуб
и образователни институции.
Авторът, Йордан Колев
уточни, че с изключителното съдействие на кмета Хюсеин Хамди, неговия
очно в Деня на народ- каза при откриването на заместник Елена Маркова
ните будители – 1-ви тържествената церемона стр. 5
ноември, в Главиница ния, кметът на община
бе открит бюст-паметник на Васил Левски. Той
се намира пред средното
училище, което носи също
неговото име, а автор е
силистренският скулптор
Йордан Колев.
„Днес град Главиница
записва в своята история едно изключително за
своите жители събитие“,

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɴɫɫɦɴɪɬɧɢɩɪɢɫɴɞɢɡɚ
ɤɧɢɝɢɬɟ ɫɢ ³ɋɤɪɢɬɢɹɬ
ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɟɞɧɚ ɩɨɦɚɤɢɧɹ´ ɢ ³ɉɨɦɚɲɤɚ ɪɭɥɟɬɤɚ´
ɨɬɥɴɱɟɧ ɨɬ ɰɴɪɤɜɚɬɚ ɢ ɚɧɚɬɟɦɨɫɚɧɡɚ³Ʉɨɩɟɥɟɬɨȿɜɚɧɝɟɥɢɟ ɨɬ ɘɞɚ´ ɧɚɦɪɚɡɟɧ ɨɬ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɰɢɬɟ ɡɚɪɚɞɢ ÄȾɨ
ɋɬɪɚɫɌɛɭɪɝɢɧɚɡɚɞ´ɢÄȽɥɭɬɧɢɰɚ ɡɚ ɟɞɢɧɚɰɢ´ ɫɤɚɧɞɚɥɧɢɹɬɩɢɫɚɬɟɥɏɪɢɫɬɨɋɬɨɹɧɨɜ
³ɧɚɞɦɢɧɚɫɟɛɟɫɢ´ɫɧɨɜɢɹɫɢ
ɪɨɦɚɧ³ȾɪɭɝɢɹɬȼɅɟɜɫɤɢɣ´
Ɉɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɜ ɬɨɡɢ ɞɭɯ ɫɚ
ɩɢɫɚɧɢɹɬɚɡɚɧɟɝɨɜɦɟɞɢɢɬɟ
ɢɜɝɥɨɛɚɥɧɚɬɚɦɪɟɠɚ
Ɋɨɦɚɧɢɬɟ ɧɚ ɏɪɢɫɬɨ ɋɬɨɹɧɨɜɫɚɫɜɩɟɱɚɬɥɹɜɚɳɬɢɪɚɠ
ɢ ɛɪɨɣ ɧɚ ɩɪɟɢɡɞɚɜɚɧɟɬɨ
ɢɦ³ɋɤɪɢɬɢɹɬɠɢɜɨɬɧɚɟɞɧɚ

С

ɩɨɦɚɤɢɧɹ´ ɟ ɩɪɟɢɡɞɚɜɚɧ 
ɩɴɬɢɨɬɝÄȽɥɭɬɧɢɰɚɡɚ
ɟɞɢɧɚɰɢ´ɢÄȾɨɋɬɪɚɫɌɛɭɪɝɢ
ɧɚɡɚɞ´ɢɡɞɚɧɢɹÄɉɨɦɚɲɤɚɪɭɥɟɬɤɚ´±
Ⱥɜɬɨɪɴɬɫɚɦɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɹ-

ɜɚɤɧɢɝɢɬɟɫɢɜɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɚɬɚ
ɦɪɟɠɚɧɚɫɬɪɚɧɚɆɨɝɚɬɞɚɫɟ
ɧɚɦɟɪɹɬ ɢ ɜɴɜ ɜɟɪɢɝɚɬɚ ɤɧɢɠɚɪɧɢɰɢÄɉɢɧɝɜɢɧɢɬɟ´
на стр. 3

Общинските съветници на Главиница
ще отчетат едногодишната си работа
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Калина ГРЪНЧАРОВА
ɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚɞɪɋɟɛɚɯɬɢɧɏɚɥɢɞ

П

ɨɛɹɜɢɫɜɢɤɜɚɧɟɬɨɧɚɪɟɞɨɜɧɨ ɜɚɬɚɝɨɞɢɧɚɨɬɦɚɧɞɚɬɚ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɨɬ
ɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟ ɱɟ ɫɥɟɞ ɩɪɨɱɚɫɚɱɢɣɬɨɞɧɟɜɟɧɪɟɞ ɜɟɞɟɧɢɬɟɦɟɫɬɧɢɢɡɛɨɪɢɩɪɟɡ
ɡɚɩɨɱɜɚɫɨɬɱɟɬɧɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɝɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
на стр. 2
ɧɚɦɟɫɬɧɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬɡɚɩɴɪ-
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РЕГИОН

НОВИНИ
ДНЕС, 9 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ТРАУР
Правителството обяви 9 ноември 2012 г., петък,
за ден на национален траур във връзка с кончината
на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Максим.
В деня на опелото и погребението на Патриарх
Максим националният флаг на държавните институции ще бъде свален наполовина. В знак на почит
към паметта му и към скръбта на всички вярващи
православни християни правителството призовава
да бъдат отменени планираните масови тържества.
ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИЦИЯ
Вчера бе отбелязан денят на Св. Архангел Михаил,
покровител на българската полиция.
„Тутраканските полицаи работят денонощно по
опазване на обществения ред, каза началникът на
РУ „Полиция” Кристиян Петров. Стараем се това да
е без излишен шум, в полза на гражданите. Работим
много добре с Общините в Тутракан и Главиница.”
ЗАПОЧВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НОВ ПРОЕКТ
В ОБЩИНА ТУТРАКАН
Вече е подписан договорът за реализация на проект
на Община Тутракан финансиран със 130 538 лв. от
ОП „Административен капацитет”, информира секретарят на Общината Даниела Гвоздейкова-Кирякова.
Той ще се осъществи в рамките на местната администрация и е с продължителност 18 месеца.
Проектът е част от Приоритетна ос 1 на ОПАК
- „Добро управление”, и се нарича „Ефикасност и
ефективност – гарантиране на целите в местната
администрация в Община Тутракан чрез оптимално
използване на наличните ресурси”.
КРИМИНАЛЕ
30 кв.м покрив на стопанска постройка и 600 кг
фураж са изгорели при пожар, причинен от детска игра
с огън, в село Богданци. Произшествието е станало в
на 3 ноември около 12 часа. Пожара потушили огнеборци от Противопожарен участък – Главиница и успели
да спасят къщата на стопаните и домашни животни.
Ел. табло и част от инсталацията на къща в
Тутракан са унищожени след късо съединение. Пожарът възникнал около 19.45 часа на 30 октомври, но
местните огнеборци предотвратили разрастването
на огъня и успели да спасят къщата. Опушени са 15
кв.м стени.
По данни от областното управление "Пожарна
безопасност и защита на населението" в Силистренска област през десетте месеца на тази година са
гасени 667 пожара, от които 122 с материални загуби.
От пожари са пострадали петима души и един е
загинал.
Най-много са пожарите в жилищно-комуналното
стопанство, а най-честите причини за възникване
на пожари са небрежна работа с открит огън и късо
съединение.
През десетте месеца са съставени 35 акта за установени административни нарушенията, шест акта за
нарушения на правилата за пожарна безопасност и с
четири заповеди са наложени административни мерки.

Общинските съветници на Главиница
ще отчетат едногодишната си работа
от стр. 1
ɫɜɢɤɚ ɩɴɪɜɚ ɫɟɫɢɹ ɧɚ ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚɧɚ
ɧɨɟɦɜɪɢɌɨɝɚɜɚɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ
ɩɨɥɨɠɢɯɚɤɥɟɬɜɚɢɩɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɛɟɤɨɧɫɬɢɬɭɢɪɚɧɦɟɫɬɧɢɹɬ
ɨɪɝɚɧɡɚɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɁɚ
ɩɪɴɜ ɫɪɟɞ ɪɚɜɧɢ ɬɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɛɟ
ɢɡɛɪɚɧɞɪɋɟɛɚɯɬɢɧɏɚɥɢɞ
Ʉɥɟɬɜɚɩɨɥɨɠɢɯɚɫɴɳɨɨɛɳɢɧɫɤɢɹɬɤɦɟɬɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢ
ɢɬɟɤɦɟɬɨɜɟɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢ
ɦɟɫɬɚ
ȼɴɜɜɪɴɡɤɚɫɧɨɜɢɬɟɩɪɨɦɟɧɢɜɁɆɋɆȺɧɚɩɪɟɞɫɬɨɹɳɚɬɚ
ɫɟɫɢɹɳɟɛɴɞɚɬɧɚɩɪɚɜɟɧɢɢ
ɩɪɨɦɟɧɢɜɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
ɇɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ ɳɟ ɫɬɨɹɬ ɢ ɞɨɤɥɚɞɧɢ
ɡɚɩɢɫɤɢ ɡɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɹɛɸɞɠɟɬɡɚɜɴɡɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɩɪɟɜɨɡɢ ɧɚ ɩɴɬɧɢɰɢ
ɩɨ ɭɬɜɴɪɞɟɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ
ɫɯɟɦɚɨɬɤɜɨɬɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɚ Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ
ɫ ɢɦɨɬɢɬɟ ± ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɹɤɨɥɤɨ
ɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɢɫɞɟɥɤɢ

ȼ ɞɧɟɜɧɢɹ ɪɟɞ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɨɳɟ ɞɜɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ ɫ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚ ɜɨɞɨɢɡɬɨɱɧɢɤ ɹɡɨɜɢɪ ɢɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚ
ɩɥɨɳɚɞɤɚɡɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɢ
ɧɭɠɞɢɜɢɦɨɬɢɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚ
ɫɋɨɤɨɥɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚ
ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɩɨɦɨɳɩɨɦɹɪɤɚÄȼɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɝɨɪɫɤɢɹɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɢɜɴɜɟɠɞɚɧɟɧɚɩɪɢɜɚɧɬɢɜɧɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ
ɢɡɝɨɬɜɹɧɟ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɧ
ɩɥɚɧ ɡɚ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨ ɡɚɥɟɫɹɜɚɧɟɧɚɧɟɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɡɟɦɢ
ɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ
ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɩɨɦɨɳɩɨɦɹɪɤɚÄɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨ
ɡɚɥɟɫɹɜɚɧɟɧɚɧɟɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɡɟɦɢ´ ɨɬ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢɡɚ
ɩɟɪɢɨɞɚɝɨɞɢɧɚ
ɇɚ ɫɧɢɦɤɚɬɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ
 ɝ Ɉɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɞɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪ əɧɤɨɜ
ɤɦɟɬɴɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɏɸɫɟɧ ɏɚɦɞɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬɞɪɋɟɛɚɯɬɢɧɏɚɥɢɞɢ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢ

9 - 15.11.2012 г.

Започна вторият транш на подпомагането
с интервенционални запаси
нспекция на продуктите,
предназначени за подпомагане на социално слаби лица извърши в началото на
седмицата областният управител
Николай Димов, информираха от
областната пресслужба.
В офиса на БЧК-Силистра той
лично се убеди в качеството на продуктите, преди да даде старта на
Втория транш по разпределението
им на най-нуждаещите се граждани
от област Силистра. Продуктите
са от Интервенционните запаси на
Европейския съюз.
Пакетите от втория транш съдържат 12 продукта, като на този етап
в тях не е включен боб. Общото
количество на хранителните продукти за всеки нуждаещ се е 45 кг,
а стойността им – по 86,53 лв. на
пакет (стойността на пакет продукти в първия транш бе 16,89 лв.).
Всеки пакет включва: захар – 8 кг
(8 пакета), брашно - 5 кг (5 пакета),
ориз - 5,5 кг (11 пакета), спагети 1,5 кг (3 пакета), макарони - 0,8 кг
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(/2 пакета), бисквити - 0,200 кг (1
пакет), олио - 7 л (7 бутилки), леща
- 12 кг (12 пакета), конфитюр - 2 кг
(2 кофички), картофено пюре - 1
кг (4 кутии), пчелен мед - 1,5 кг
(3 кофички) и кафе - 0,250 кг (1
опаковка).
Когато бъде направена и доставката на боб – количествата ще
бъдат включени в общия пакет от
помощта. С него, стойността на
продуктите за едно лице ще достигне 102,21 лв.
В областта ще бъдат подпомогнати общо 6340 лица, предварително селектирани от Агенция
„Социално подпомагане“. В община
Главиница те са 960, а в община
Тутракан – 909.
Пунктът за раздаване в гр. Главиница се намира на „Г. С. Раковски”
№ 5.
В Тутракан продуктите ще се
раздават в офиса на БЧК на ул.
”Крепостта” № 3 всеки ден от 8:00
до 13:00 ч. до 22 ноември вкл.
Хората, които не са успели да

вземат полагащите им се продукти от първия транш могат да го
направят сега – когато получават
пакетите си от втория, уточни
Маргарита Касабова, директор на
секретариата на Областния съвет
на БЧК в Силистра и координатор
на програмата.
За 5-та поредна година ДФ „Земеделие“ възлага разпределението
на интервенционните запаси на

БЧК. Това става в изпълнение на
програма „Благотворителност“,
която е финансирана изцяло с
европейски средства и подпомага
най-нуждаещите се хора с хранителни продукти.
БЧК и областните й структури
имат ангажимент за приемат, съхранят, транспортират и раздадат
хранителни продукти на социално
слаби лица в цялата страна. “ТГ”

Превенцията на рака на маточната шийка
дискутирана на родителска среща
ȾɪɌɟɨɞɨɪɚɇɚɱɟɜɚɛɟɝɨɫɬ
ɥɟɤɬɨɪɧɚɪɨɞɢɬɟɥɫɤɚɫɪɟɳɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɬɟɦɚ
Äɉɪɟɜɟɧɰɢɹɧɚɪɚɤɚɧɚɦɚɬɨɱɧɚɬɚɲɢɣɤɚɱɪɟɡɜɚɤɫɢɧɚɰɢɹ
ɧɚ ɦɨɦɢɱɟɬɚ ɧɚɜɴɪɲɢɥɢ 
ɧɨɧɟɫɚɧɚɜɴɪɲɢɥɢɝɨɞɢ-

Ⱦɪ ɇɚɱɟɜɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟɱɟɚɤɨɦɨɦɢɱɟɬɨɟɧɚɜɴɪɲɢɥɨɝɨɞɢɧɢ
Ɂɞɪɚɜɧɚɬɚ ɤɚɫɚ ɧɟ ɡɚɩɥɚɳɚ
ɜɚɤɫɢɧɚɬɚ ɂ ɨɳɟ ɱɟ ɜɚɤɫɢɧɚɬɚ ɧɟ ɟ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɚ ɚ
ɩɪɟɩɨɪɴɱɢɬɟɥɧɚ ɉɪɢ ɠɟɥɚɧɢɟɡɚɩɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨɣɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɫɟɩɨɪɴɱɚɧɚɥɢɱɧɢɹɥɟɤɚɪ
ȼɚɤɫɢɧɚɬɚɫɟɩɪɢɥɚɝɚɱɪɟɡ
ɢɧɠɟɤɰɢɢɩɨɫɯɟɦɚɩɨɫɬɚɜɹ
ɫɟ ɩɴɪɜɚɬɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɫɥɟɞ
ɞɜɚ ɦɟɫɟɰɚ ɚ ɬɪɟɬɚɬɚ ɫɥɟɞ
ɦɟɫɟɰɚ
ɇɚɩɚɡɚɪɚɫɟɩɪɟɞɥɚɝɚɬɞɜɚ
ɜɢɞɚ ɜɚɤɫɢɧɢ ɤɚɬɨ ɟ ɩɪɟɩɨɪɴɱɢɬɟɥɧɨɞɚɧɟɫɟɫɦɟɫɜɚɬ
ɞɜɟɬɟɚɫɯɟɦɚɬɚɞɚɟɫɚɦɨɫ
ɟɞɢɧɢɹɜɢɞ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚɛɟɡɩɥɚɬɧɨɬɨ
ɜɚɤɫɢɧɢɪɚɧɟ ɳɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɞɨ  ɝ ɫɥɟɞ ɤɨɟɬɨ ɳɟ
ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ ɨɬ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ
Ⱦɪɇɚɱɟɜɚɩɨɹɫɧɢɱɟɪɚɤɴɬ
ɧɚɦɚɬɨɱɧɚɬɚɲɢɣɤɚɫɟɩɪɢɱɢɧɹɜɚ ɨɬ ɱɨɜɟɲɤɢ ɩɚɩɢɥɨɦɟɧ
ɜɢɪɭɫ ɤɨɣɬɨ ɟ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ
ɧɢ´ɫɴɨɛɳɢɯɚɨɬɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ȼ ɩɨɫɥɟɞɜɚɥɚɬɚ ɞɢɫɤɭɫɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɟ ɜɤɥɸɱɢɯɚ ɜɫɢɱɤɢ

ɜɡɚɥɚɬɚɫɜɴɩɪɨɫɢɤɚɤɜɚɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚ ɩɪɟɞɢ ɜɚɤɫɢɧɚɰɢɹɬɚ ɢɦɚ ɥɢ ɫɬɪɚɧɢɱɧɢ
ɟɮɟɤɬɢ ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɚɬ ɜɚɤɫɢɧɢɬɟɢɛɟɡɨɩɚɫɧɢɥɢɫɚɫɪɟɳɭ
ɱɨɜɟɲɤɢɩɚɩɢɥɨɦɟɧɜɢɪɭɫ
ȼɫɢɱɤɢ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢ ɩɨɥɭɱɢɯɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢɩɨɬɟɦɚɬɚ±ɇɚɪɴɱɧɢɤɡɚ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɜɤɨɣɬɨɢɦɚɫɴɜɟɬɢ
ɞɚɜɚɳɢ ɨɬɝɨɜɨɪ ɧɚ ɜɴɩɪɨɫɢ
ɤɨɢɬɨ ɜɫɟɤɢ ɪɨɞɢɬɟɥ ɫɢ ɟ
ɡɚɞɚɜɚɥ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɜɚɤɫɢ-

ɧɚɰɢɹɬɚɧɚɞɴɳɟɪɹɫɢɫɪɟɳɭ
ɪɚɤɚɧɚɦɚɬɨɱɧɚɬɚɲɢɣɤɚ
Ɋɚɡɞɚɞɟɧɢ ɛɹɯɚ ɢ ɞɢɫɤɨɜɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɧ ɮɢɥɦ ɡɚ
ɛɟɡɩɥɚɬɧɨ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ÄɄɚɤɜɨɧɟɡɧɚɟɦɡɚɩɭɛɟɪɬɟɬɚ´
ɜɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚÄɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɩɴɪɜɢɱɧɚɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɧɚɪɚɤɚɧɚɦɚɬɨɱɧɚɬɚ
ɲɢɣɤɚɜɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ´
ȼɴɩɪɨɫɢɬɟ ɢ ɞɢɫɤɭɬɢɪɚɧɟɬɨ
ɩɨɬɹɯɩɪɨɞɴɥɠɢɯɚɢɫɥɟɞɡɚɤɪɢ“ТГ”
ɜɚɧɟɬɨɧɚɫɪɟɳɚɬɚ

До 20 ноември полицията провежда акция „Светлина”
- Засилени проверки на осветителните системи и готовността на
автомобилите за движение през есенно-зимния сезон
о 20 ноември в цялата страна, полицията провежда акция
„Светлина”, информираха
от ОДМВР-Силистра. Традиционната превантивна
инициатива се организира
всяка година с настъпването на есенно-зимния сезон,
когато рязко се увеличават
предпоставките за тежки
автомобилни катастрофи.
Статистиката показва, че
намалената видимост, липсващото или недостатъчно
улично осветление при запазена висока интензивност
на движението допринасят
за нарастване на аварийността по пътищата. През
този сезон се увеличават
злополуките поради неизправни и нерегулирани фарове, особено в съчетание
на неправилно движение на
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пешеходци в тъмните часове на денонощието.
Статистиката сочи, че
в Силистренска област
от 1 ноември 2011 г. до 1
март 2012 г. са станали
149 автопроизшествия, при
които са загинали 2 и са
пострадали 45 граждани.
За да се сведат до минимум условията за настъпване на тежки инциденти,
пътните полицаи ще извършват засилен контрол
върху изправността на
всички светлинни източници и светлоотразителна
сигнализация на моторните
превозни средства, включително велосипеди, каруци,
селскостопанска техника и
др. Ще се проверява също
за технически неизправности на автомобилите,
създаващи предпоставки

за пътнотранспортни произшествия – износени гуми,
неизползване на вериги за
сняг при въведено задължение и др., като при констатиране на нарушения ще се
налагат санкции по Закона
за движение по пътищата.
Там е предвидена глоба от
20 до 150 лв. и отнемане
на 5 контролни точки за
неизправни светлини, а за
управление на МПС с износени или повредени гуми
паричната санкция е 50 лв.
и отнемане на 6 контролни
точки. За пътни превозни
средства с животинска
тяга, които не са оборудвани със светлоотражатели, наказанието е глоба
в размер 50 лв. Същото
наказание е предвидено и
за велосипеди, които не са
оборудвани със светлини и

светлоотражатели.
В рамките на акцията
пътните полицаи ще следят
и за спазване на правилата
за движение от страна на
пешеходците – особено за
неправилно пресичане при
сумрак и на неосветени
пътни участъци.
Планирано е също така да
се извърши оглед на уличното осветление, повредите
на пътните платна, вертикалната сигнализация
и хоризонталната маркировка, за да се отстранят
нередностите.
И тази година водачите ще могат безплатно
да проверят и регулират
светлините на автомобилите си в техническите
центрове на СБА. Услугата ще се предлага до 20
ноември.
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Христо СТОЯНОВ пред "Тутракански глас”:

Не сме толкова родолюбиви, колкото се правим
от стр. 1
Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɴɳɨ ɪɚɡɩɨɥɚɝɚ ɫ
ɜɫɢɱɤɢɧɟɝɨɜɢɤɧɢɝɢ
ɋɏɪɢɫɬɨɋɬɨɹɧɨɜɪɚɡɝɨɜɚɪɹɦɟ ɧɚ ɩɪɢɩɟɤ ɩɨɞ ɥɴɱɢɬɟ
ɧɚ ɟɫɟɧɧɨɬɨ ɫɥɴɧɰɟ ɤɨɟɬɨ
ɬɪɴɝɜɚɣɤɢ ɧɚ ɡɚɩɚɞ ɨɝɪɹɜɚ
ÄɅɨɞɤɚɬɚ´
- Какъв въпрос не искате да Ви
задават?
- Няма такъв.
- Приемате ли факта, че етикетът за Вас обикновено е думата
„скандален”?
- Аз винаги съм отговарял едно
и също. Явно не могат да разберат.
След като мислиш, значи си скандален. Ако мислиш самостоятелно.
Ако не се съобразяваш. Митът за
българина като най-умен, найинтелигентен, най-работлив, найгостоприемен е само мит. Нито
сме толкова родолюбиви, колкото
се правим. В последните години 2
милиона излязоха от България.
Между другото, аз се радвам, че
излязоха.
- Кои излязоха?
- Най-слабите. Колкото и да е
странно, това е едно много добро
прочистване на нацията. Защото
излязоха тези, които не могат да
се справят с трудни ситуации. Те
отиват в уредени държавности. Някои от тези, които излязоха да са се
реализирали? Не говоря, ако имаш
един мерцедес и дойдеш един път
в годината, като броиш стотинките
за нафтата. Говоря за друга реализация. От рода на Джон Атанасов,
който никога не е идвал в България.
Той не е и роден в България, баща
му е българин. Но, ние, изведнъж
го изкарваме като една еманация
на българския дух. Въпреки, че той
абсолютно нищо не е направил.
Напротив, баща му е направил нещо,
примерно, че се е махнал от тук.
Христо Явашев е другият успял
българин. Общо взето това са хората, които са излезли навън и са
се реализирали. Петър Увалиев се
реализира в друга езикова среда и
няма нищо общо с българската култура. Жорж Папазов също, но това е
време, когато българинът е могъл да
се интегрира в една друга среда. Ние
в момента не можем да го направим.
Ние имаме друго възпитание. Това е
друго мислене, след 45 години. Това
не е антикомунизъм в грубия смисъл
на думата. Аз говоря за нещо друго.
Българинът се пречисти и в България
останаха тези, които могат да се
справят със ситуацията. Тоест, тези,
които могат да подреждат не само
собствения си живот, но и живота
около себе си.
В предаването на Карбовски
говорих, писал съм го и в едно есе,
нещо, което като че ли не искаме да
забележим. Нас ни деформираха
тези 45 години, но по друг начин.
Те ни създадоха една представа
за капитализма и за буржоазното
демократическо общество, като общество, което изяжда силни, слаби и
т.н. Затова българската демокрация
беше демокрация с пищов в ръка.

Българското натрупване на капитали
беше вълче натрупване на капитали,
а не нормално натрупване на капитали. Европа, за това започна да ни се
ядосва полека-лека, защото вижда,
че ние имаме съвсем друга представа. Ние сме моделирани по друг
начин. 45 години по Диамат и Истмат
обясняваха в университетите, колко
лошо е това общество, което се
опитваме да правим и ние правим
лошо общество. Това е страшното
в България.
- Къде му се вижда краят?
- Дано не се види краят. Мисля, че
полека-лека ще се оправят нещата.
Аз не съжалявам. Дори и тези, които взеха бизнеса, дебеловратите.
Те вече образоваха своите деца
на Запад. Те имат един силен ген
от родителите си и вече идват тук
с бели якички. Забелязва се това,
което е било през 20-те години на
миналия век в Америка, след голямата рецесия. Същите разстрели
по улицата, същото натрупване на
капитали. Явно нещата не опират
само до комунизъм, нещата опират
и до настройка. Плюс това самата нация ни е такава. Ние боготворим. Аз
защо написах тази книга за Левски…
Ние боготворим борчетата. Ние боготворим Левски. Ако сложим книги
за Левски, Карамански, Крушата и
така нататък, те ще се изкупят. Но
книга за Кирил и Методий няма да
се купи. С тази книга беше моят
социален експеримент - до каква
степен ние създаваме общество и
то с какви закони е. Създавайки
митове от такива като Левски, ние
създаваме условия за появата на
такива, като Бойко Борисов. Защото
става въпрос за един тип българи.
Ние крещим дори и за Бенковски,
който всъщност изколва 4 български
села, подпалва ги и казва: „А сега
Европа да заповяда. Аз отворих рана
в сърцето на империята, сега Европа
да заповяда”. Това е страшното!
Българинът, който приема 7/8 такт
и отоманското облекло.
Тези сериали са показателни.
Националистът крещи: „Мамка им
турска!”, гледайки турски сериал.
Доста абсурдна ситуация…
- Присъствие, владичество, робство?
- Няма робство. Ние сме избегнали този етап от развитието
на човечеството. Ние нямаме такава
епоха, робовладелски строй. Става
въпрос за васална държава, т.е ние
не сме имали държавност през това
време, иде реч за колониално владичество по-скоро. Всички белези на
колониализма ги показват, когато
идват руските войски в България.
Виждайки китните ни градинки,
казват: „Ние кого идваме да освобождаваме?”. А те са крепостни
селяни по онова време.
- Наистина ли дойдоха да ни
освободят?
- Не. Дойдоха да създадат друга
колония. Това е истината! Българинът е съгласен на това. Аз имам едно
есе в „Предупреждение по България”
– българинът седи по кръстопътищата, засява цветя, за да посрещне
следващия освободител, който се
оказва като предишния поробител.

ɏɪɢɫɬɨɋɌɈəɇɈȼɟɪɨɞɟɧɜɝɪȽɚɛɪɨɜɨɢɡɜɟɫɬɟɧɤɚɬɨ
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ɢɚɜɬɨɢɪɨɧɢɹɉɪɟɡɝɛɴɞɟɳɢɹɬɩɢɫɚɬɟɥɡɚɠɢɜɹɜɚɫ
ɦɚɣɤɚɫɢɜɝɪɋɦɨɥɹɧɜɩɥɚɧɢɧɚɬɚɊɨɞɨɩɚɌɨɱɧɨɬɨɝɚɜɚ
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ɉɈɆȺɄɂɇə´ ɭɫɩɹɜɚ ɞɚ ɩɪɟɫɴɡɞɚɞɟ ɩɨ ɧɚɣɭɛɟɞɢɬɟɥɟɧ
ɧɚɱɢɧɫɥɭɱɢɥɨɬɨɫɟɩɪɟɞɨɱɢɬɟɦɭ
Ɂɚɩɨɱɜɚɪɚɛɨɬɚɨɳɟɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɟɧɜɧɚɣɝɨɥɹɦɨɬɨɬɨɝɚɜɚ
ɦɟɬɚɥɭɪɝɢɱɧɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟÄɄɪɟɦɢɤɨɜɰɢ´ɤɚɬɨɫɬɨɦɚɧɨɜɚɪɢ
ɤɪɚɧɢɫɬɌɪɟɧɢɪɚɛɨɤɫɢɫɬɚɜɚɜɢɰɟɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɲɚɦɩɢɨɧ
ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɡɚ ɸɧɨɲɢ ɩɢɲɟ ɫɬɢɯɨɜɟ ɉɴɪɜɚɬɚ ɦɭ ɤɧɢɝɚ
ɫɴɫɫɬɢɯɨɜɟɢɡɥɢɡɚɩɪɟɡɝɢɩɟɱɟɥɢɧɚɝɪɚɞɚɡɚɧɚɣ
ɞɨɛɴɪɞɟɛɸɬɂɡɥɢɡɚɬɨɳɟɩɟɬɫɬɢɯɨɫɛɢɪɤɢɤɚɬɨɧɹɤɨɢɨɬ
ɫɬɢɯɨɜɟɬɟɦɭɫɚɩɪɟɜɟɞɟɧɢɧɚɭɧɝɚɪɫɤɢɪɭɫɤɢɚɧɝɥɢɣɫɤɢ
Ɂɚɪɚɞɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨ ɧɚ ɬɨɝɚɜɚɲɧɢɹ ɞɴɪɠɚɜɟɧ ɝɥɚɜɚ Ɍɨɞɨɪ ɀɢɜɤɨɜ ɚɜɬɨɪɴɬ ɟ ɛɢɥ ɪɚɡɩɢɬɜɚɧ ɨɬ
ɬɨɝɚɜɚɲɧɢɬɟɬɚɣɧɢɫɥɭɠɛɢɢɦɭɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɞɚɧɚɩɭɫɧɟ
ɫɬɪɚɧɚɬɚɧɨɬɨɣɨɬɤɚɡɜɚɁɚɳɨɬɨɜɢɧɚɝɢɟɫɦɹɬɚɥɱɟɩɢɫɚɬɟɥɦɨɠɟɞɚɠɢɜɟɟɫɚɦɨɜɟɡɢɤɨɜɚɬɚɫɢɫɪɟɞɚɢɨɬɤɴɫɜɚɣɤɢ
ɫɟɨɬɧɟɹɩɪɨɫɬɨɩɪɟɫɬɚɜɚɞɚɩɢɲɟ
ɉɪɟɡ ɜɫɢɱɤɨɬɨ ɬɨɜɚ ɜɪɟɦɟ ɋɬɨɹɧɨɜ ɫɟ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚ ɢ
ɩɪɟɜɟɠɞɚɨɬɜɢɟɬɧɚɦɫɤɢɪɭɫɤɢɢɫɪɴɛɫɤɢ
ɉɢɲɟɢɟɫɟɢɫɬɢɤɚɪɚɛɨɬɢɫɥɟɞɝɢɤɚɬɨɠɭɪɧɚɥɢɫɬ
ɤɚɬɨɡɚɧɟɝɨɜɢɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɟɚɪɟɫɬɭɜɚɧɢɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɫɴɞɟɧ
ɧɨ ɧɢɤɨɝɚ ± ɈɋɔȾȿɇ ɇɚ ɧɹɤɨɢ ɨɬ ɫɴɞɟɛɧɢɬɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ
ɞɨɪɢɫɚɦɫɟɡɚɳɢɬɚɜɚɛɟɡɚɞɜɨɤɚɬɢ
ȼɦɨɦɟɧɬɚɬɟɤɚɬɨɳɟɞɟɥɚɫɪɟɳɭɧɟɝɨɚɫɚɦɢɹɬɬɨɣɫɴɞɢ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɜɋɬɪɚɫɛɭɪɝ

Аз съм абсолютно убеден, че когато
идват отоманците на Балканите, ние
сме ги посрещали като освободители. Не съм си мислел по този въпрос,
но сега мисля, че е така. Ние сме ги
посрещнали и за това толкова бързо
сме паднали. Ние сме паднали почти
без бой. Това е нашият манталитет.
Ние винаги търсим големия брат,
някой да ни освобождава. Аз мисля,
че българинът първо трябва да се
освободи от себе си.
- Многозначно приема читателят
Вашите книги…
- Слава Богу, никой не е останал
равнодушен. Аз знам, че много от
тезите ми са различни. В крайна
сметка всеки намира себе си. И
зависи от това в каква ситуация
се намира,за да може да направи
преценка. Така стана и с „Помакинята…”, защото много хора видяха
себе си. Така стана и с Левски, и с
копелето Евангелиевото. В крайна
сметка аз пиша за хората и искам те
да разберат за какво става въпрос.
Това, че някой се е намерил в моите
книги е прекрасно! Аз си спомням
Лев Николаевич Толстой, когато го

питат как така стана, че Ана Каренина
се самоубива, отговаря: „От къде
да знам, че Анушка ще ми извърти
такъв кофти номер и ще се хвърли
под влака”.
Аз самият не знам на къде вървя.
Всъщност знам, аз преписвам буквално в главата си книгите. Знам,
че всеки може да намери себе си,
защото обикалям по 150 000 километра на година.
Мен ме тормози в България повече факта, че липсва интелигенция
и аристокрация. Това са страшните
неща за България. Нямаме духовни
водачи. Иначе имаме народ и воля,
която би могла да оправи нещата.
Но няма духовни водачи и няма кой
да създава, както казва Шопенхауер,
представи. А няма ли кой да създаде
представа за едно бъдещо общество,
просто няма смисъл да тикаме народа да прави нещо. Това общество от
Бойко Борисовци ли трябва да бъде
съставено? Не че имам нещо против.
Между другото аз лично поддържам
добри отношения с него, въпреки
че го критикувам. Томислав Дончев
ми е един от най-добрите приятели

и смятам, че може би е най-умният
министър в това правителство. Не
защото ми е приятел. Но който ми е
приятел е умен човек. Той знае кого
да си избере за приятел. Не може с
полицейски методи да тръгнеш да
правиш нещо.
- Кои са Вашите приятели?
- Теди Москов, Любо Дилов. Общо
взето мисля, че са на едната ръка.
Аз мога и да карам на двупръстната
система. Много хора изцедих през
живота си и те окапаха. Много познати имам. Но за приятели вече много
трудно мога да говоря.
- Кой се отказва от приятелство
с Вас?
- Няма отказ от приятелство.
Когато почина Кембала, аз започнах
да помагам на родителите му. Аз
съм редактор и на третата му книга,
която посмъртно излезе. Вътре съм
казал някои неща. Когато Кембала
си отиде, на поклонението в София
имаше хиляди. На погребението бяха
няколко стотици. На 40-те дена бяхме 7 човека. На 3-те месеца - двама
човека, като единият от Разград. На
6-те месеца бях само аз от приятелите. И тогава разбрах, че всъщност
приятелството се измерва само в
бъдеще време - когато продължаваш

Изпращам жена си на работа, тя
отива в 7 часа, въпреки че е от 9 работното й време. Минавам с прахосмукачката и стирката апартамента,
който е една галерия. Искам да ми е
идеално чисто. Сядам и започвам да
бачкам. Пиша до обяд. След обяд ми
е време да четене. Почти не излизам
от къщи, защото аз се прибирам
наистина в моята крепост. Сега не
съм в къщи и търча из България,
продавам книгите си, разпространявам ги. Виждам се с приятели от
време на време. Отмъквам по някоя
картина. Сега в Русе ме чакат 6. Някъде другаде още ме чакат. Ходя и
събирам. Продавам и книги, защото
трябва някак да се живее.
- За Тутракан какво знаете?
- Нищо. Въпреки, че от тук имах
един приятел, аз съм го писал в
книгата си - бай Осман. Много
научих от него. Той може и да е
заминал. Бачкахме в Кремиковци
с него и тогава забелязах, че синът
му Сейфи стоеше отвън пред банята
след работа. Бай Осман влизаше,
изкъпваше се и тогава влизаше
синът му. Направи ми впечатление
и един ден го попитах: „Защо не
влизат заедно в банята”. Той вика:
„Ами нали, ако синът ми влезе с

да помагаш на тези хора, близките,
опитвайки се по някакъв начин да
го заместваш, да не усещат толкова
липсата му. Това е приятелството.
Ние с месеци не се чуваме с Любо
Дилов, но аз знам, че звънна ли му,
Любо ще бъде на линия. Аз уважавам такива хора. Теди Москов, който
също е работохолик, с него 3:30 сутрин си пием кафетата по ОМВ-тата
из България. Ходим до Италия, до
Германия. Иска ми акъл за неговите
постановки, говорим си за моите
книги. Имаме какво да си кажем. Да
си говориш с всеки може, но да си
помълчиш качествено с някого няма.
- Има ли помирение между Христо
Стоянов и помаците?
- Колкото може да има помирение
между избитите от помаци българи в
Батак. Може да има помирение само
при едно положение. Когато някой
каже, че това не са най-добрите
българи, защото се опитвахме да
докажем, че те били най-добрите
българи – най-добрите българи,
които изклаха Батак и Перущица.
Имам едно есе „Помакът, начин на
употреба”. И за това есе съм съден.
Пак спечелих делото. Оказва се, че
аз нямам загубено дело.
Помаците и ислямизирането
на българите става съвсем доброволно и това нещо трябва да
се разбере веднъж завинаги. Не
може да кажеш, че Родопите са
най-българската планина. Аз съм
роден в Габрово. Габрово не е ли в
българска, Стара планина. Излиза,
че най-българската планина не е
най-българската планина, защото
там имаме ислямизиране.
- Какъв е делникът на Христо
Стоянов?
- При мен не е делник, а сутрешник. Аз ставам в 03:30, лягам в
01:00. Спя по 2 часа и половина.
Пия кафе, двойно с бита сметана.

мене вътре, ще си представи как
съм го създал с майка му".
Това е някакъв първичен фройдизъм. Много съм доволен от тази поука - никога синът ми не ме е виждал
гол. Много съм му благодарен на бай
Осман, той е абсолютно прав. Едно
дете може да влезе в банята с майка
си, но с баща си много по-трудно
ще го приеме, защото Едиповият
комплекс винаги ще се покаже. Бай
Осман това не го знаеше. Въпреки
че беше много интелигентен - ние
говорехме за Назъм Хикмет. Той
знаеше Назъм Хикмет и в оригинал.
Беше изумителен човек. На сутринта
след възродителния процес отивам
на работа, а той мълчи. Чудя се. „Бай
Османе” - му казвам, той мълчи.
Чакам обяд и викам: „Бай Османе,
що не ми говориш?”. Между другото
същата вечер бях с Джагаров в паркхотел „Москва”. И Бай Осман вика:
„Христо, как да ти говоря, като ти
си българин, а пък снощи нали ни
взехте имената.”. Аз не знаех дори.
Те влезли в общежитието, изкарали
ги и той станал Орлин. И ми стана
много…
Вдигнах се, избягах от работа и
отидох в кафенето на писателите,
защото Джагаров беше още там.
Хванеше ли го запоя, държеше го
поне 2-3 седмици. Викам: „Как се
казваш?” – „Георги”, „Фамилията?”
– „Джагаров, що ма питаш?”, „Що
Джагаров, не ти ли смениха снощи
името?”. И той ме погледна, защото
Джагаров идва от джага, трион. Той
беше между другото голям мъжкар,
и нищо не каза и му стана много…,
прекъснах му запоя.
Това беше единственото, което
можех да направя по време на
възродителния процес за тези хора,
да попитам Джагаров, въпреки че
не всеки можеше да му зададе и
този въпрос.
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Милена ЛАМБАДЖИЕВА, член на Управителния съвет на
МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле”:

Лодката започна да се пълни,
за секунди ми побеля косата
Калина ГРЪНЧАРОВА
Милена Ламбаджиева е професионален рибар от 1990 г. Единствената жена в Тутракан, която
повече от двадесет години държи
правата линия на чисто мъжката
професия „Рибар”.
„Мъжко момиче” ще кажат
някои и няма да сбъркат. Милена,
кокетно, чисто по женски суетно
приглажда косата си, оглежда се в
огледалото, усмихва се закачливо,
пуска поредната рибарска история,
но в следващия момент може да
заеме и бойна поза, а езикът й да
стане пиперлив.
Да започнем от началото…
„ Аз работех в детска градина
тогава и един ден излязох за риба.
Хареса ми, уловът беше страхотен.
На следващата вечер повторих. После в детската градина заплатите
станаха 40 000 лв. (тогава бяха с
хилядите). А пък аз за една вечер
вземах по 100-120 000. Само за
една вечер! Представете си какво
са на този фон 40 000 лв. на месец
в детската градина. И се реших напуснах работа!
- Със съпруга си ли излизаш в
реката?
- Не. От начало ходих с други
мъже-рибари за риба. След това
се омъжих за него. Риболувахме
известно време с него, но той е
привърженик на фацата, а пък аз
съм - на дъното. Там ми е по-интересно, защото на фаца знам каква
риба мога да хвана, например –
толстолоб, платика, някой амур. А
на дъно е по-интересно. Там вече е
голяма тръпка. Не знаеш какво има
и с нетърпение очакваш мрежата.
- Коя е най-голямата риба, която
си хващала?
- Един сом - беше 50 килограма,
чисто изкормен - 44. Ловила съм и
големи паструшки и есетри.
- Я, разкажи един комичен момент от рибарлъка.
- Работих с един от племенниците и хванахме един голям сом.

Той беше 40 кг, излезе 35,5 чисто.
Интересното беше, че имахме още
да вадим от мрежата. Аз, понеже
съм на греблата и виждам, че
сомът вече половината излиза обратно в реката, оставих греблата,
хвърлих се и легнах върху него. А
на брега беше пълно с въдичари.
Всички се смеят.
Казвам на племенника да натискаме сома, защото направо ме
повдигаше и щеше да излезе. И
той легна върху мен и сома. Сом,
сом, ама от брега ония се хилят
и крещят: „Какво става? Какво
правите?”. И аз му викам: „Стани!
Какво ще кажат хората отсреща…”
После укротихме сома и го
вързахме. Застанахме двамата и
почнахме да се смеем.
- А тежки, опасни ситуации в
реката преживявала ли си?

- Опасен случай имаше горе, на
Бръшлен. Бяхме закачили на фаца
вечерта и 3 лодки дърпахме с 3
мотора по 25 коня, от които моята
лодка беше по средата и започна
да се пълни от едната страна с
вода. Беше зима и аз се уплаших.
И за някакви си секунди косата
ми побеля.
- Кога излизаш на улов?
- Различно. Сега на малка вода
тръгвам в 17:30 вечерта. Снощи
например се прибрах 01:00 часа.
Вятъра ме хвана, не можах да работя. Иначе на голяма вода излизам
сутринта, различно.
- С кого си в лодката?
- Имам си колега. Трета година
работя с един Маринчо.
- Каква е лодката ти?
- Лодката ми е дървена. Голяма,
стабилна лодка, моя собствена.
- Ти си член на Сдружението МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо
поле”, член си и на
Управителния му съвет.
Защо рибарите все още
не кандидатстват с проекти по програмата на
МИРГ? Какво е твоето
обяснение?
- Рибарите се страхуват да подадат проект,
защото чули били от
някъде си, че няма да
ги огрее, няма да вземат нищо, много било
строго, после щели ги
дърпат. За това не кандидатстват.
Повечето искат да си
купят лодки и мотори,

но средства по тази програма не се
отпускат за подобни дейности. Аз
се срещам с тях и съм им обяснила,
но те това не могат да го разберат.
Казват: „Нали парите са за рибарите.”. Те са за рибарите, да, обаче, за
дейности свързани с този поминък
- както им обяснявам: „Ако искаш
да направиш на брега на Дунава
туристическа къща”. Те са хора,
които нямат основно образование
и така не могат да те разберат.
Правили сме нееднократно събрания с тях, и Евелина Иванова им
говори и обяснявала, и аз съм им
обяснявала. „Ние искаме мотори,
мрежи и лодки” – това е техният
рефрен. Надявам се в скоро време
да се промени.
- Колко са рибарите в Тутракан?
- Доста са, около 200 и нещо.
Най-много сме ние. Силистренци
нямат толкова, Бръшлен и Цар
Самуил нямат. Трябва да направим
сдружение на рибарите, а не всеки
да бъде едноличен търговец.
- Милена, ти беше в Полша
заедно с екипа на МИРГ. С какви
впечатления си от там, какво може
тук да се реализира от техните
добри практики?
- Първо ми направи впечатление
хигиената. Не видях никъде един
фас по улицата. Във всички заведения никъде не се пуши.
Хората са си усвоили парите
по европейските програми така
както трябва. Реставрирали са
църкви, музеи, училища. А що се
отнася до нашата тема, примерно,
ходихме на едно езеро. Човекът
е направил по програмата пейки,
беседки. Сервират пушена риба и
други специалитети рибни. Предлагат лодки за разходка, канута.
Местото си е тяхно, частно, докато
при нас не може да стане, защото
земята е общинска. Първо трябва
да се закупи. Силно ме впечатлиха
развъдниците за риба.
Тук нямаме развъдници.
- Докога ще излизаш с лодка
в реката?
- Докато мога, ще ходя за риба,
макар че не мога вече да нося
много тежко след тези операции.
- Какви операции?
- Осем, за различни заболявания. Бъбречна имам, слагаха ми
изкуствено легенче на бъбрека.
Киста, камък ми махнаха. Две
ребра ми махнаха. Обаче не мога
да стоя в къщи след операциите и
нищо да не правя - имах чувството,
че ме боли като стоя и тръгнах след
3 месеца и половина за риба. А лекарите ми казаха половин година
даже 2 л вода да не вдигам. След
това направих херния. Сега имам
сложено на стомаха голямо платно
30 на 30.
Макар че сме в края на разговора с Милена Ламбаджиева, във

Тутракан – модерна
дестинация за
риболовен туризъм
интегриран с история,
традиции и изкуство
Община Тутракан внесе
втори проект в МИРГ, чрез
който ще се възстанови
Плаващата воденица

офиса на Местната инициативна рибарска група вече е внесен
вторият проект на Община Тутракан, който се нарича „Тутракан – модерна дестинация за риболовен туризъм интегриран
с история, традиции и изкуство”.
Той е на стойност 498 618 лв.
През последните десет години Общината поетапно възстановява
различни части от Крайдунавския парк. По проект „Красива България”
през 2002 и 2003 г. е възстановена част от централната част на парка
– пред сградата на общинската администрация.
През 2007/08 г. със средства от Програма ФАР-ТГС са възстановени паркови алеи и зелени площи в крайречната част на реката. В
момента се реализира проект на възстановяване на източната част
на парковата зона, която се очаква да бъде приключена и официално
открита в края на м. ноември.
С осъществяването на новата идея коренно различен вид ще придобие и западна част на Крайдунавския парк – от Старата автогара
до Автомивката.
Основната цел на проекта е да развие туристическия потенциал
на града чрез интегрирана, разнообразна и устойчива мрежа от
туристически услуги, вкл. и подобряване условията за спорт и отдих
на жителите и гостите на Тутракан чрез създаване на благоприятна
среда за пешеходен туризъм.
Предвидена е рехабилитация на зелени площи в Крайдунавския
парк, детска площадка, пешеходни и вело-алеи, спортна площадка
за волейбол и баскетбол, реконструкция на чешма и градски санитарен възел.
С реализирането му ще се постигне развитие на риболовния туризъм и използването на риболовната култура и традиции в района.
Авторите на проекта се надяват да се създаде благоприятна среда
за предприемачество, а с помощта на продукти, насочени към риболовния туризъм, в региона ще се привлекат и туристи.
В новата паркова зона ще бъде ситуирана и Плаваща воденица.
Възстановяването й по проекта на арх. Павел Дочев е доказателство
как Общината превръща своите исторически и културни дадености в
атракция за туристите, което пък е фактор за устойчивост.

В

визитката й ще посочим, че 47-годишната жена е родом от Разград,
учила е в Спортното училище там.
По майчина линия родът й се
преселва в Тутракан – дядо й е
шоп, а баба й – македонка.
„Къщата им беше до ТКЗС-то. Аз
я знам. Ходила съм с дядо ми там.
Даже имам снимки, на 3 годинки,
малка, със сини очи. След това
майка ми се жени в Разград и заминава. А пък аз от Разград дойдох
в Тутракан през 1982 г. И сутринта
първата работа, като си отворя
очите е да погледна Дунава как е.
Моята лодка е тежка, стабилна,
ниска и широка. На вятър няма
грешка. Всички мъже си заминават

и аз си оставам самичка, упорита,
колкото мога и ловя рибата. Те ми
завиждат много. Лодката ми на
няколко пъти я счупиха. Гумите на
колата ми пукат. Колата, гумите
ми пукат. Връщам се от риба един
ден. Имах голям улов – 530 кила
на две мрежи, хванах толстолоб.
На другия ден ще излизам и гледам една голяма дупка, счупили
ми лодката. Аз знам кои са, те ме
питах: „Къде я хвана тази риба,
толкова много риба?” и аз им казах
„От Дунава.” „В Дунава, ама къде?”
Точно тава мисля аз, да няма да си
кажа местото къде е. И лодката ми
беше счупена”, заключава разказа
за патилата си Милена.
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Паметник на Васил Левски бе открит
в Главиница
от стр. 1 алеята към паметния знак не е
довършена“, обясни кметът на Х.
и общинския съветник и Хамди. Той разказа, че предстои
член на Ротари клуб Раш- и цялостно облагородяване на
ко Денев през последните района на училището.
месеци, откриването на
Статистиката ни посочва, че в

ɄɦɟɬɴɬɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɋ
ɞɪɋɟɛɚɯɬɢɧɏɚɥɢɞɨɬɤɪɢɜɚɬɩɚɦɟɬɧɢɤɚ

ɋɤɭɥɩɬɨɪɴɬɃɨɪɞɚɧɄɨɥɟɜɜɪɚɛɨɬɟɧ
ɦɨɦɟɧɬɧɚɞɛɸɫɬɚɧɚȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢ
ɋɧɢɦɤɚȺɊɌɋɢɥɢɫɬɪɚ

паметника е станало факт.
„Искахме точно в Деня на народните будители да зарадваме
нашите съграждани, затова и

България и зад граница са известни 150 паметника на Апостола на
свободата, като 131 от тях са в
страната. На практика, на 1 ноември
т.г бе открит 132-ят паметник на

българския национален герой.
Гости на тържеството бяха главният секретар на Областна администрация-Силистра Николай
Колев, дарители, представители на
политически и обществени организации. В приветствието си, Никола
Колев постави акцент върху факта,
че такива родолюбиви инициативи,
като изграждането на паметника,

поддържат усещането ни, че България има и своите съвременни
будители.
Поздравителен адрес за празника изпрати и народният представител Стефан Господинов.
В знак на почит пред безсмъртното дело на Апостола, бяха поднесени много венци и цветя.
“ТГ”

Дарители
за изграждането на бюст-паметник на Васил Левски в гр. Главиница:
ЕТ „Д-р Светлан Христов-АИППМП”, „Старт-97” ООД, ЕТ „Скрежко”, ЗК „Лазур-94”, РПК „Напредък”, ЗКПУ „Триумф”, „Кристал пласт” ЕООД,
Сдружение „Агро-93”, ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Главиница, Ротари Клуб, ЗК „Ген. Атила Зафиров” – с. Зафирово, ЕТ „Агенция
българия”-гр. Главиница, Хюсеин Хамди, Селчук Али, Цветанка Митева, Данка Милчева, Дарина Маринова, Славка Великова, Сюзан Хасан,
Ивайло Цеков, Николай Славов, Росица Цонева, Расим Рафет, Нурхан Юлми, Стойчо Патинчев, Здравка Стоянова, Лиляна Донева, Нурхан
Али, Билгиджан Али, Наил Феим, Стефан Донев, Нилюфер Сюлейман, Гьонюл и Теннур Ресул, Милица и Георги Николови, Иванка Сярова,
Раим Раим, Месут Алиш, Венка Тодорова, Стефка Иванова,Юзкан Осман, Иван Цанков, Денка Петрова, Мария Душанова, Севгюл Амза, Мария
Тодорова, Костадин Янков, Никола Тодоров, Фахри Емин, Васил Петров, Радка Стоянова, Петранка Милушева, Богомил Цветанов, Валентин
Петков, Николет Тодорова, Биляна Димова, Диян Димов, Иванка Николова, Анка Филчева, Стефка и Янаки Янакиеви, Елка Йовкова, Теменежка
Стефанова, Насуф Насуф, Тане Хакъ, Ергюн Сали, Ердинч Мехмед, Салим Фетов, Сашо Савов, Милен Братков, Севгин Мехмед, Гюлшан Ахмед,
Тодорка Филипова, Рамадан Наимов, Калоян и Елена Мракови, Иван Иванов.

Плюс / Минус

Антиутопия
Ⱦɟɩɭɬɚɬ ɨɬ Ⱦɉɋ Ƚɸɧɚɣ ɋɟɮɟɪ ɩɨɥɭɱɢɥ ɨɬ ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ
ɧɚɞɦɥɧɥɟɜɚɡɚɮɢɤɬɢɜɧɢ
ɪɟɦɨɧɬɢɢɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɧɚɩɴɬ
ɩɚɡɚɪɛɚɡɚɪɢɩɪɟɱɢɫɬɜɚɬɟɥɧɚ
ɫɬɚɧɰɢɹɜȾɭɥɨɜɨ
ɉɚɪɢɬɟɫɚɭɫɜɨɟɧɢɧɨɢɞɨ
ɞɧɟɫ ɝɪɚɞɱɟɬɨ ɟ ɛɟɡ ɩɚɡɚɪ
ɛɚɡɚɪɢɩɴɬɢɳɚ
Ⱦɨɪɢɢɡɚɦɚɥɤɢɬɟɞɟɰɚɳɟ
ɫɬɚɧɟɹɫɧɨɱɟɢɞɟɪɟɱɡɚɝɪɚИвайло ЙОРДАНОВ,
ɛɟɠɢɬɨɜɨɝɪɨɦɧɢɪɚɡɦɟɪɢ
ɋɚɦɢɹɬ Ƚɸɧɚɣ ɋɟɮɟɪ ɧɚ 
с. Цар Самуил
ɧɨɟɦɜɪɢ ɫɭɬɪɢɧɬɚ ɛɟ ɝɨɫɬ ɜ
ɩɪɟɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɅɨɪɚɄɪɭɦɨɜɚɩɨɛɌȼ
Ʉɭɪɞɢɫɚɧɫɜɨɣɫɤɢɜɫɬɭɞɢɨɬɨɥɴɫɤɚɜɢɫɴɫɫɚɦɨɞɨɜɨɥɧɚɮɢɡɢɨɧɨɦɢɹɋɟɮɟɪɢɦɚɲɟɢɡɥɴɱɜɚɧɟɬɨɧɚɬɢɩɢɱɧɢɹ
ɛɨɝɚɬɚɲɩɪɟɫɬɴɩɧɢɤɩɪɨɫɬɨɜɚɬɲɦɟɤɟɪɭɜɚɳɢɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɧɚɝɴɥ
Ɉɬɝɨɜɨɪɢɬɟ ɦɭ ɪɚɡɤɪɢɯɚ ɨɬɜɪɚɬɢɬɟɥɧɨɬɨ ɥɢɰɟ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɞɟɦɨɤɪɚɰɢɹɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɬɚɧɢɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɨɫɬ
ɑɟ ɜɫɢɱɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɩɨɪɴɱɤɢ ɫɟ ɩɟɱɟɥɹɬ ɨɬ ɛɥɢɡɤɢ ɞɨ
ɜɥɚɫɬɬɚɥɢɰɚ
ɇɚɜɴɩɪɨɫɚȺɫɟɝɚɤɚɤɜɨɪɚɛɨɬɢɬɟ"ɞɟɩɭɬɚɬɴɬɧɟɜɴɡɦɭɬɢɦɨɫɢɩɪɢɡɧɚ
ɇɢɳɨɧɟɪɚɛɨɬɹɧɚɥɢɫɴɦɞɟɩɭɬɚɬ
ɇɹɤɨɢɡɪɢɬɟɥɢɛɢɯɚɫɢɤɚɡɚɥɢÄȿɝɚɫɢɳɨɧɟɫɴɦɢɚɡ
ɩɨɥɢɬɢɤɓɟɤɪɚɞɚɳɟɥɴɠɚɳɟɛɟɡɨɛɪɚɡɧɢɱɚɚɩɪɚɜɨɫɴɞɢɟɬɨɳɟɦɟɩɨɞɦɢɧɚɜɚ´
ȼɬɨɡɢɩɨɥɢɬɢɤ ɋɟɮɟɪ ɫɭɦɢɥɟɧɢɟɢɧɚɞɟɠɞɚɫɚɛɢɥɢ
ɜɩɟɪɟɧɢɯɢɥɹɞɢɨɱɢȺɬɨɣɜɢɞɢɬɟɥɢɝɪɚɞɢɥɥɢɱɧɨɬɨɫɢ
ɛɥɚɝɨɜɴɪɯɭɬɟɯɧɢɬɟɥɢɲɟɧɢɹɢɭɫɢɥɢɹ
ɉɨɫɥɟɧɟɫɟɩɢɬɚɣɬɟɡɚɳɨɨɛɟɞɧɹɜɚɦɟɚɞɪɭɝɢɩɪɨɫɩɟɪɢɪɚɬɞɨɪɢɜɧɚɣɬɟɠɤɢɬɟɝɨɞɢɧɢɧɚɤɪɢɡɚɬɚ
Ɇɚɥɤɨɫɥɟɞɤɪɚɹɧɚɩɪɟɞɚɜɚɧɟɬɨɝɨɜɨɪɢɯɫɟɞɢɧɛɢɜɲ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɬȾɉɋɧɨɧɟɨɬɬɢɹɭɝɨɟɧɢɬɟɢɢɡɰɚɩɚɧɢɬɟ ɜɴɜ
ɜɫɹɤɚɩɚɪɬɢɹɢɦɚɢɢɞɟɚɥɢɫɬɢɫɱɢɫɬɢɫɴɪɰɚ 
ɋɩɨɞɟɥɢɯɦɭɱɟɜɟɪɨɹɬɧɨɢȾɨɝɚɧɳɟɫɜɚɥɢɢɦɭɧɢɬɟɬɚ
ɨɬɋɟɮɟɪɢɌɚɛɚɤɨɜɧɚɤɨɟɬɨɬɨɣɫɟɡɚɫɦɹɢɨɬɝɨɜɨɪɢÄɇɟ
ɛɴɞɢɧɚɢɜɟɧɇɟɳɚɬɚɫɚɦɧɨɝɨɩɨɫɥɨɠɧɢ´
ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɧɚ ɜɴɪɯɚ ɦɧɨɡɢɧɚ ɫɚ ɨɩɥɟɬɟɧɢ ɫ ɜɪɴɡɤɢ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɟɩɨɱɬɢɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɞɚɫɟɪɚɡɩɥɟɬɟɜɴɡɟɥɚ
Ɍɚɫɤɴɩɢɱɢɬɚɬɟɥɢɬɚɤɨɜɚɟɞɟɪɟɞɠɟɬɨɜɡɚɩɚɞɚɳɚɬɚ
ɧɢȻɴɥɝɚɪɢɹ
Ɇɧɨɝɨɫɚɤɪɚɞɰɢɬɟɩɪɢɫɥɚɦɱɟɧɢɨɤɨɥɨɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚ
Ƚ ɋɟɮɟɪ ɟ ɤɪɚɥ ɛɟɡɨɝɥɟɞɧɨ ɦɢɫɥɟɣɤɢ ɱɟ ɳɟ ɢɡɛɟɝɧɟ
ɩɪɚɜɨɫɴɞɢɟɬɨɆɨɠɟɢɞɚɩɨɡɧɚɟɉɪɟɞɢɞɧɢɨɛɜɢɧɟɧɢɟɜ
ɤɨɪɭɩɰɢɹɩɨɜɞɢɝɧɚɯɚɢɧɚɫɚɦɢɹɋɢɥɜɢɨȻɟɪɥɭɫɤɨɧɢȾɨɪɢ
ɝɨɨɫɴɞɢɯɚɧɚɝɨɞɢɧɚɡɚɬɜɨɪ
ȼɢɟɜɹɪɜɚɬɟɥɢɱɟȽɋɟɮɟɪɢɋȻɟɪɥɭɫɤɨɧɢɧɹɤɨɝɚɳɟ
ɜɥɹɡɚɬɡɚɞɪɟɲɟɬɤɢɬɟ"
ɓɨɬɨɚɡɧɟ
Ⱦɧɟɲɧɚɬɚɞɟɦɨɤɪɚɰɢɹɟɮɚɪɫɀɢɜɟɟɦɜɚɧɬɢɭɬɨɩɢɹ
ȼɥɚɫɬɬɚɧɚɩɚɪɢɬɟɭɛɢɜɚɜɫɹɤɚɤɜɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬ

„Времето е в нас и ние сме във времето…”
Калина ГРЪНЧАРОВА
„В 20-я юбилеен Национален
конкурс за есе и презентация на
тема „Времето е в нас и ние сме
във времето, то нас обръща и ние
него…” учениците от СОУ „Христо
Ботев” участваха с 4 разработки
и три от тях получиха награди”,
информира преподавателката по
история Маргарита Димитрова.
Нововъведението в конкурса
през тази година е защитата на
допуснатите разработки пред ко-

мисия. Защитата и церемонията
по награждаването се състоя през
миналата седмица в Националния военноисторически музей в
София.
Общо допуснати до класиране са
164 разработки, от които 39 есета,
38 презентации, 13 учителски разработки. За първи път са участвали
и българи живеещи в чужбина - от
Одеса, Измаил и Иличовск, но заради представяне на конкурсните
работи след обявения краен срок,
те не са участвали в класирането.

ȾɚɧɢɟɥɌɟɪɟɲɱɟɧɤɨɢɆɚɪɝɚɪɢɬɚȾɢ
ɦɢɬɪɨɜɚɩɨɥɭɱɚɜɚɬɫɜɨɢɬɟɧɚɝɪɚɞɢ

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚȾɟɫɢɫɥɚɜɚȾɚɧɱɟɜɚ

„Дълбок поклон за саможертвата и помощта, която сте оказали
на децата и наблюдавайки тези
стойностни разработки, Министерство на образованието гледа с
оптимизъм за бъдещето на децата”
– това са част приветствените думи
към участниците в церемонията на
Мария Бенова, експерт по история
в МОНМ.
Журито водено от Диана Илиева, председател на НК „Родолюбие” присъди 2-ро място на
единайстокласничката Каролина
Христова от СОУ „Христо Ботев” за
презентацията „Пътят на четата на
Панайот Хитов” и 3-то място на Де-

сислава Данчева също от 11 клас
- за презентацията „Юрий Венелин
и приносът му за историята на моя
роден край”. Техни консултанти са
Маргарита Димитров, Анна Георгиева и Снежана Данчева.
В раздел „Есе” е отличена творбата на десетокласника Даниел
Терешченко „Две шепи смелост
– велик принос за родината”,
чийто консултант е Маргарита
Димитрова.
За своето конкурсно есе грамота
е получила и учителката по български език Донка Петрова.
По повод юбилейната годишнина на конкурса, фондация „Тангра-

Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɝɪɭɩɚɩɪɟɞ
ȼɨɟɧɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɦɭɡɟɣ

ТаНакра” издаде сборник с наградени творби от всички 20 негови
издания. В него има и тутраканско
участие – есетата на Наташа Ноева
и Рехат Хюсеинов.
Националният конкурс се организира от НК „Родолюбие”, МОНМ,
СБУ, СУ „Св. Климент Охридски”,
ЦДД, музеите в страната и др.
„За 10-ти път участваме в този

престижен конкурс и винаги нашите ученици се връщат с награди.
Изказваме благодарност на директора на СОУ „Хр. Ботев” - Дияна
Станкова, за съдействието при
организацията по пътуването до
София и на директора на ДГСТутракан инж. Людмил Узунов за
осигурения транспорт”, каза още
Маргарита Димитрова
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„По пътя на Бедреддин“ за шестнадесети път
Йордан ГЕОРГИЕВ
естадесетото издание
на Националния поход
„По пътя на Бедреддин“
се проведе тази седмица – на 5 и 6
ноември. Негови организатори са
Културно-просветното дружество
"Родно Лудогорие", Министерството на образованието, младежта
и науката и общините и музеите
в Силистра, Дулово, Исперих и
Разград.

Ш

и поддръжници на дейността на
Културно-просветното дружество,
чиято дейност е насочена към
представяне на примери, които
обединяват етносите и религиите
в национален и световен мащаб.
Син на баща мюсюлманин и на
майка християнка, прочут учен от
духовните центрове на Анадола,
мистик на Исляма и създател на
духовен орден, през 1413 година
Бедреддин от Симавна повежда

9 - 15.11.2012 г.

Тунчер Ибрахим
от Главиница с награда за
рецитаторско майсторство

ɋɬɚɪɬɴɬɛɟɞɚɞɟɧɜɋɢɥɢɫɬɪɚ

Ɏɢɧɚɥɴɬɧɚɩɨɯɨɞɚɩɪɟɞ
ɞɠɚɦɢɹɬɚɜɊɚɡɝɪɚɞ

За първи път тази година походът бе предшестван от семинар,
който се проведе в залата на
Общинския съвет в Силистра на 4
ноември. Той бе подкрепен от областния управител Николай Димов,
народният представител Стефан
Господинов и председателят на
местния парламент д-р Мария
Димитрова. Участие във форума
взеха и преподаватели по история
от област Силистра, общественици

въстание против Османската империя и нейния феодален ред,
разказа секретарят на културнопросветното дружество Родно
Лудогорие д-р Анатолий Кънев.
Той припомни, че въстанието е
„тръгнало“ от Силистра и обхваща
земи от днешна Североизточна
България до Одрин и Мала Азия. В
армията на Бедреддин се включват
българи, турци, гагаузи, евреи.
Представени бяха нови издания

на книгите „Трима радетели за
християно-мюсюлманско единение", „Влюбеният облак“ и „Самотният пешеходец“.
Личността на Бедреддин допълни и научният ръководител на
похода проф. Христо Матанов от
СУ „Св. Климент Охридски“.
Дискутирана бе и тезата, че
българите сме толкова объркани,
поради което ценностната ни система има нужда от преизграждане.
Според проф. Матанов, „нашето
общество развит имунитет и не
умее да отсява зърното от плявата”. Вкл. и по отношение на
написаното от историците, тъй
като не приема това, което не му
харесва, а историческата наука
показва повече неприятни неща”.
По тази причина имало нужда от
повече просветно познание. Редно
било историческата колегия да си
спомни, че историята има муза, а
не е занаят.
„Има отлив от изучаването на
специалност „история” в СУ „Св.
Климент Охридски”, като само 8
души са я записали като първо желание миналата година”, заяви още
проф. Матанов. Това означавало,
че младите хора у нас вече са без

В СОУ „Христо Ботев”:

реално отношение към историята.
Коментарът на присъстващите е,
че в настоящата българска история
липсва българският герой, който
да е образец за подражание от
страна на подрастващите.
Походът стартира на 5 ноември
сутринта от Градската художестоощрителна награда за изпълнението на стихотвовена галерия, отново с лекция
рението „Кочо” от Иван Вазов получи ученикът от
на проф. д-р Христо Матанов,
СОУ „Васил Левски”, гр. Главиница – Тунчер Ибрахим,
след което премина през Дулово, на проведения в Русе Национален рецитаторски конкурс
Окорш, Свещари, Ясеновец, Испе- за възрожденска поезия.
рих и Разград. По време на похода
Тя му бе връчена от члена на журито Дарина Станева,
бяха обявени и победителите в директор на Кукления театър в Силистра.
проведения в училищата в цялата
страна Национален ученически
конкурс за мултимедийни проекти,
ОБЩИНА ТУТРАКАН,
есета, стихотворения и рисунки на
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
две теми - "Времето на Бедреддин
(1359-1420) и неговото въстание
Тел.: 0866/60621
(1413 - 1418)" и "Идеите на Бедредe-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
дин през призмата на съвременния
Факс:
0866/60636
и модерен свят".
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
Финалът бе в джамията "Макбул
Ибрахим паша джамии" в Разград,
след което се проведе традиционния разбор на проявата.
На 14 ноември 2012 г. в гр. Тутракан по инициаЗа следващата година органитива на РЗИ – Силистра ще се извършат безплатни
заторите предвиждат да проведат
и експресни изследвания за ХИВ/СПИН в мобилен
семинарни срещи и в СУ „Св.
кабинет-лаборатория, който ще бъде разположен в
Климент Охридски“.
паркинг-зоната между парк „Христо Ботев” и двора
на бившия Междуучилищен център (МУЦ)
от 10.00 до 15.30 часа.

П

Съобщение

Поклон, будители народни!
Анка КОЗАРЕВА, Библиотекар
сяка година на Първи ноември отбелязваме Деня
на народните будители,
празника на българщината... Споменът за тези достойни синове
на майка България ни подкрепя и

В

ни дава сили за нашите мисли и
дела. В душите и сърцата ни бие
камбана, която ни зове, будителят
да живее в нас не само веднъж
годишно, а всеки ден, насочвайки
ни към пътища на светли дела,
добрини, развитие...
Учениците от СОУ „Христо
Ботев” в гр. Тутракан, доказаха,
че носят искрата, запалена от
будителите, в душите си. Грижат
се светлинката да не угасва... в нас
и около нас.
Подготовката за празника започна две седмици по-рано. По
предложение и със съдействието
на учителите от методичното обединение „Хуманитарни дейности”

в библиотеката на училището започна преписването на „История
славянобългарска” с учениците
от втори до десети клас под надслов „Да продължим Паисиевото
дело...”. Оформихме кът с откъси
от преписа и книги на будителите

училище. Имената им са изписани
под лика на патрона на училището
- Христо Ботев, в библиотеката.
На 31 октомври т. г., в навечерието на празника, 10 минути
преди края на втория учебен
час по училищната радиоуредба

във фоайето на втория етаж на
училището. Преписването обаче
продължава. Учениците проявяват
огромен интерес към подетата
инициатива. Ще се постараем
да подвържем изписаните от тях
страници в естетически оформена
книга, по повод 250-годишнината от написването на „История
славянобългарска” и 290 години
от рождението на Паисий Хилендарски.
Съвместно с ученическия съвет
под ръководството на Иванка
Арсенова направихме проучване
сред учениците от 5-ти до 11-ти
клас за учители – съвременни следовници, на будителите в нашето

звучаха и откъси от „ История
славянобългарска”. През голямото междучасие бе представено
радиопредаване, посветено на
будителите от членовете на клуб
„Млад журналист” под ръководството на Валентина Тодорова.
Учениците от петите класове проведоха конкурс по художествено слово „На будителите
скромни!” в училищната библиотека. Рецитираха с патос
и въодушевление стиховете на
Ботев, Вазов, Стоян Михайловски, Ран Босилек и много други
наши поети. Пяха ентусиазирано
песни по стихове от Иван Вазов и
„Ден на будителите” от Ангелина

Жекова. Подкрепиха ги и техните
учители по български език и
литература Валентина Тодорова
и Янка Ангелова, които показаха
на учениците, че умеят прекрасно
да рецитират и разказват. Гости на
мероприятието бяха Дияна Станкова – директор на училището,
Тодорка Карастоянова – пом.директор, класните ръководители
Камен Змеев и Володя Иванов.
Директорът - Дияна Станкова, поздрави участниците в конкурса и ги
награди от името на ръководството на училището с книги за отлично представяне. Учениците имаха
възможността да се докоснат до
книги на будители, притежание на
училищната библиотека, издадени
през далечните 1940 г. и 1943 г.
След часовете във фоайето на
училището празникът продължи
с кратка литературно-музикална програма, в която участваха
петокласници и учители. Организирано и проведено бе шествие
с ликовете на будителите до
парк „Христо Ботев”, където бе
поднесен венец на паметника на
патрона на училището. Участваха
учениците от V а клас, V б клас и
I б клас. Малките първокласници
разпознаха ликовете на Кирил и
Методий, Петър Берон, Паисий
Хилендарски, Ботев и Левски, както и защо ги слави и възхвалява
днес българският народ.
Вярвам, че учителите в нашето училище са тези, които ще
пренесат „мъдростта и красотата
в сърцата на своите ученици, в
името на любовта към нашия род
и родина”. Нека в началото на
третото хилядолетие заветите на
народните будители да не променят нищо от своята сила и да са
адресирани до всеки един от нас.
Нека в очите ни блестят сълзи от
гордост, че сме българи!

Съобщение
В с. Зафирово, община Главиница, е изграден Инициативен комитет с Председател - Петко Петров
Петков, председател на ЗК "Атила Зафиров", с. Зафирово и членове - Митко Иванов Гатев, собственик на
ЕТ "Тигър" и о.з. полк. Христо Добрев Добрев – касиер.
Те подеха инициативата заедно с други родолюбци
и патриоти за изработване и монтиране на барелеф
на патрона на с. Зафирово - Генерал Атила Спасов
Зафиров.
Обръщаме се към всички родолюбци, българи и патриоти и извън пределите на страната, ако желаят да
се включат в кампанията, да внесат своята лепта в:
ТБ "ИНВЕСТБАНК"АД, клон Русе
IBAN - BG79IORT73794032529400
титуляр: Христо Добрев Добрев
Тел. за връзка: 08632/2254 - Кметство Зафирово
0884301266 - Кмет Ангел Ангелов
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ХОБИ
СМЯХ

Малки обяви

ВРЕМЕТО

Продава се жилищен имот с двор на ул. "В.Търново"
Ʉɪɚɣɉɨɜɟɤɟɧɟɦɚɞɚɫɴɦɚɩɨɥɢɬɢɱɟɧɡɚɤɚɧɢɥɫɟȼɭɬɟ
ȿɩɚɳɨɱɟɱɢɧɢɲɫɟɝɚ"ɡɚɱɭɞɢɥɚɫɟɉɟɧɚ
№17а в Тутракан.
ȼɟɤɟɧɟɦɚɞɚɝɢɩɰɭɟɦɫɚɦɨɧɚɭɦɂɧɚɝɥɚɫɱɟɝɢɩɰɭɟɦ
Оглед след уговорка.
±Ɍɢɪɚɤɢɹɫɢɩɚɥɢ"
±Ⱦɚ
±ɂɧɚɫɟɛɟɫɢɢɧɚɦɟɧ"
±ɂɧɚɫɟɛɟɫɢɢɧɚɦɟɧ

За контакти: Иванка Калинова, тел. 0866 65 746

Продавам двустаен тухлен апартамент в гр. Силистра, кв. Деленки с мазе и таванско помещение.
Апартаментът се състои от хол, спалня, кухня, 2
ɋɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɛɢɯɫɟɨɦɴɠɢɥɚɡɚɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɤɚɡɜɚɟɞɧɚ тераси /едната, от които усвоена, след направен
ɳɭɤɚɧɚɩɪɢɹɬɟɥɤɚɬɚɫɢ
ремонт/, баня и тоалетна. Може да бъде закупен
Ɉɛɚɱɟɤɚɠɢɦɢɤɴɞɟɦɨɝɚɞɚɧɚɦɟɪɹɜɧɚɲɚɬɚɪɟɤɚɞɟɥɮɢɧ" обзаведен или необзаведен, както и с или без гараж.
За контакти: Маринова, тел. 0877378536
Ⱥɛɟɬɢɡɚɳɨɩɨɫɬɚɜɹɲɧɚɜɴɞɢɰɚɬɚɫɢɮɚɫɜɦɟɫɬɨɫɬɪɴɜ"
Ɍɨɜɚɫɴɳɨɟɫɬɪɴɜɋɧɟɹɥɨɜɹɩɭɲɟɧɚɪɢɛɚ

"Магазин за обувки" в кв.Текето предлага нова

ɌɟɠɤɨɛɨɥɟɧɩɚɰɢɟɧɬɥɟɠɢɜɝɨɥɹɦɚɛɨɥɧɢɰɚȾɜɚɦɚɞɨɤ- есенна стока МОДА`2012 - палта, якета, суичери,
боти, ботуши и много други.
ɬɨɪɢɫɟɞɹɬɞɨɥɟɝɥɨɬɨɦɭɢɨɠɢɜɟɧɨɫɩɨɪɹɬɡɚɞɢɚɝɧɨɡɚɬɚ
ɉɪɢɬɹɯɢɞɜɚɬɪɟɬɢɞɨɤɬɨɪɢɫɟɨɩɢɬɜɚɞɚɝɢɭɫɩɨɤɨɢ
Заповядайте при нас! Магазинът работи без поɄɨɥɟɝɢɧɟɤɚɧɟɫɟɤɚɪɚɦɟȺɭɬɨɩɫɢɹɬɚɳɟɩɨɤɚɠɟɤɨɣɟ чивен ден!
ɛɢɥɩɪɚɜ
Телефон за контакти: 0889 36 39 55
Ɏɴɧɲɭɣɬɨɜɚɟɤɨɝɚɬɨɯɥɚɞɢɥɧɢɤɴɬɬɢɫɬɨɢɞɨɤɨɦɩɸɬɴɪɚ
ɏɟɦɤɪɚɫɢɜɨɯɟɦɭɞɨɛɧɨ
Ɍɴɳɚɬɚɤɚɡɜɚɧɚɡɟɬɹɫɢɋɤɴɩɢɡɟɬɤɨɢɦɚɦɞɜɟɧɨɜɢɧɢ
ɡɚɬɟɛɟɞɧɚɥɨɲɚɢɟɞɧɚɞɨɛɪɚ
Ɂɟɬɹɬȼɢɠɞɚɦɱɟɫɢɠɢɜɚɢɡɞɪɚɜɚɤɚɠɢɫɟɝɚɯɭɛɚɜɚɬɚ
ɧɨɜɢɧɚ
Ʉɚɤɡɚɜɴɪɲɢɫɧɨɳɧɢɹɬɫɤɚɧɞɚɥɫɠɟɧɚɬɢ"ɩɢɬɚɤɨɥɟɝɚ
ɫɜɨɹɩɪɢɹɬɟɥ
Ɍɹɡɚɩɨɱɧɚɞɚɩɴɥɡɢɧɚɤɨɥɟɧɟɝɨɪɞɨɨɬɝɨɜɚɪɹɬɨɣ
ɂɤɚɤɜɨɬɢɤɚɡɚ"
ɂɡɥɟɡɢɡɩɨɞɤɪɟɜɚɬɚɠɚɥɤɨɧɢɳɨɠɟɫɬɜɨ
Ɇɨɥɹɧɚɣɭɱɬɢɜɨɫɴɫɟɞɴɬɨɬɤɨɝɨɬɨɤɪɚɞɚɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɞɚɫɢɝɨɩɥɚɬɢɧɟɡɚɛɚɜɧɨɡɚɳɨɬɨɬɚɤɚɜɟɱɟɧɟɦɨɠɟ
Ɋɚɡɝɨɜɚɪɹɬɞɜɚɦɚɰɢɜɢɥɧɢɛɢɡɧɟɫɦɟɧɢ
 Ɇɨɟɬɨ ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟ ɨɫɬɚɧɚ ɛɟɡ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ  ɩɨɯɜɚɥɢɥ
ɫɟɟɞɢɧɢɹɬ
Ⱥɦɨɟɬɨɛɟɡɩɪɢɡɧɚɧɢɟɨɩɥɚɤɚɥɫɟɞɪɭɝɢɹɬ

Търся спешно квартира под наем в Тутракан къща или апартамент.
Телефон за връзка: 0886867391

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Санитарен магазин

В петък ще има разкъсана, предимно средна и висока облачност.
Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и в Дунавската равнина
ще се усили до умерен. Температурите ще останат без съществена
промяна. В събота над Централна и Източна България ще преобладава облачно време и на отделни места, главно в централната част
от Северна България слабо ще превали. Ще духа умерен вятър от
север-североизток. Над западните райони ще има разкъсана облачност
и вятърът ще е от изток, слаб. Минималните температури ще бъдат
малко по-високи, дневните - предимно между 8° и 13°. В неделя вятърът навсякъде ще отслабне и ще се завърта към изток-югоизток, в
понеделник - временно и юг-югозапад. Облачността ще е разкъсана,
с повече слънце в часовете около и след обяд. Максималните температури отново ще са в повечето места между 10° и 15°. В сряда ще
преобладава облачно време и на места слабо ще превали. В Източна
България ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните
температури ще са по-високи, дневните - малко по-ниски.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА
www.weather.bg

СУДОКУ

9 - 15.11.2012 г.

Продукти за вашето здраве, медицински консумативи, помощно-тенически средства, ортези и др.
С нов адрес: ул. "Трансмариска" №29
За справки: 0894 52 70 79

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Нови компютърни знания за библиотекарите
Т

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɪɢɞɧɟɜɧɨɩɢɥɨɬɧɨɧɚɞɝɪɚɠɞɚɳɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟ ɩɪɟɡ ɫɟɞɦɢɰɚɬɚ ɜ
Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜ ɌɭɬɪɚɤɚɧɌɨɟɱɚɫɬɨɬɩɪɨɝɪɚɦɚ
ÄȽɥɨɛ#ɥɧɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ Ȼɴɥɝɚɪɢɹª ɢ ɜ ɧɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹɬɚ ɫɢ
ɨɛɨɝɚɬɢɯɚɜɫɢɱɤɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɢɨɬɱɢɬɚɥɢɳɚɬɚɜɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɉɪɟɞɢ ɬɨɜɚ ɬɟ ɫɚ ɦɢɧɚɥɢ
ɞɧɟɜɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɚ ɩɪɟɡ
ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɬɧɨɜɨ ɜɫɢɱɤɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɢ ɳɟ
ɩɪɟɦɢɧɚɬ ɩɨɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɟɧ
ɤɭɪɫ
Ɉɛɭɱɢɬɟɥɹɬ ȼɚɥɟɧɬɢɧ ɉɟɬɤɨɜ ɤɨɣɬɨ ɟ ɪɨɞɨɦ ɨɬ Ȼɪɟɡɧɢɤɩɨɹɫɧɢɱɟɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚ
ɫɚɦɨ ɞɟɫɟɬɢɧɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
ɜ ɰɹɥɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɩɪɨɜɟɠɞɚɬ
ɧɚɞɝɪɚɠɞɚɳɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ
ɦɟɠɞɭɬɹɯɟɌɭɬɪɚɤɚɧÄɋɟɝɚ
ɝɨɜɨɪɢɦ ɡɚ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɛ- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɚ ɞɢɫɤɨɜɟ ɡɚ ɤɟɬɚɧɚ0LFURVRIWɡɚɫɢɫɬɟɦɢ ɦɧɨɝɨ ɧɟɳɚ ɜɫɢɱɤɨ ɤɨɟɬɨ ɟ
ɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɨɬɩɨɥɡɚɧɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɢɬɟ´
ɡɚ ɧɚɱɢɧɢ ɡɚ ɡɚɩɢɫɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟ ɨɬ ɨɮɢɫ ɩɚ- ɤɨɧɬɪɨɥ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɬɚ ɂ ɨɳɟ ɤɚɡɚɨɳɟɨɛɭɱɢɬɟɥɹɬ

9 - 15.11.2012 г.

Да си спомним за славната
улица „Кърпачев”
Инициативен комитет организира среща на
бившите и настоящи живущи от улица "Рибарска" (бивша "Христо Кърпачев") на 1 декември
2012 г. в механа "Мелани" в 12:00 ч.
Желателно е да се носят архивни снимки.
Предварителна заявка при Анастасия Якова на
тел. 0887 553 884, 0895 425 453 и стационарен - 6 58 90

Футбол

„Прозорец в митологията” отваря Интеракт клубът Тежка загуба за „Белица”
сигурност се затрудни при оценяването.
В индивидуалната класация на
първо и второ място се класираха
възпитаниците на СОУ „Васил Левски”, гр. Главиница - Азра Неждет
от 4б клас и Айджан Идрис от
4а клас, а на трето място остана
Ростислав Митев от 4а клас на СОУ
„Христо Ботев”.
И в отборното класиране децата
от Главиница се класираха на 1-во
и 2-ро място, съответно - 4а с
класен ръководител Димитричка
Петрова и 4б с класен Марияна
Василева, а на трето място е 4а
клас от СОУ „Христо Ботев” с класен ръководител Милена Пенева.

Калина ГРЪНЧАРОВА
Международната седмица на Интеракт, клубът
в Тутракан финализира
свой проект наречен „Прозорец в
митологията”.
Залата на клуб-ресторант „Приятели” събра четвъртокласници от
трите средни училища намиращи
се на територията на общините Тутракан и Главиница – СОУ
„Йордан Йовков”, СОУ „Христо
Ботев” и СОУ „Васил Левски”. Те
формираха отборите допуснати до
финалния етап на конкурса.
Регламентът изискваше всеки
участник да оцвети картинката

В

на своя герой за 3 минути и след
това да го представи пред журито
атрактивно и с интересна информация.
А героите не бяха кои да е - Зевс
и Хера, Хубавата Елена и Парис,
Темида, Херкулес, Афродита…Те
ни върнаха хилядолетия назад към
Елада, Троя и Олимп.
Журито председателствано от
д-р Ценко Вълчев, в което влизаха
още членовете на Ротари клуб
Рашко Денев и д-р Ирена Бонева
и членовете на Интеракт Симона
Пенева и Теодора Ройбова със

ношата на „Черно море” Николай Илиев-Пурата вкара
втория гол за „Суворово” при домакинския успех с 5:1 над
„Белица”. Левият бек направи 2:1 в 43-тата мин след показна
комбинация с Преслав Пасев. Преди това Тамер Надир откри, а гостите
изравниха. След почивката Никола Василев, Дидо Борисов и завърналият се след контузия Тодор Апостолов оформиха убедителната победа.
"Доволен съм, че надиграхме категорично конкурента ни за третото
място. Дори можехме да ги бием с повече, но изтървахме 3-4 гола
след изработени положения", каза за в. „Народно дело” наставникът
на суворовци Венци Желев. Той похвали варненския съдия Рангел
Енчев за компетентното ръководство и допълни: "Преди двубоя дочух,
че реферите си говорили помежду си да ни режат, тъй като съм давал
изявления против тях. Аз обаче уточних пред Енчев, че винаги казвам
това, което виждам и което пречи на футбола. Имало е случаи, когато
не съм коментирал реферите след наши загуби, тъй като са свирили
по правилата."
„Белица” е на четвърта позиция след този мач във временното класиране, а в следващия 13-ти кръг ще домакинства среща с „Аристон”
(Русе).

Ю

езултати от изиграните футболни срещи на отборите от общините Тутракан и Главиница в Западна група на Областното
първенство за мъже в 10-ти кръг:
ФК "Спортист" (Кайнарджа) - ФК "Левски - 96" (Главиница) - 3:3
ФК "Спортист-Преславци" (Преславци) - ФК "Панайот Хитов-2006"
(Тутракан) - 0:4
ФК "Левски-2" (Ножарево) - ФК "Заря-2006" (Цар Самуил) - 0:1
Във временното класиране отборът на Тутракан – „Панайот Хитов”
оглавява таблицата с 26 т.
В Западната група на Областното футболно първенство при юношите
младша възраст, след постигнатото равенство със „Спортист-Преславци” (Преславци), ФК „Панайот Хитов” (Тутракан) е на второ място
във временното класиране с 24 т.
Предстоящите срещи в 11-тия кръг – мъже и юноши младша възраст:
ФК "Заря-2006" (Цар Самуил) - ФК "Спортист" (Кайнарджа)
ФК "Айдемир" (Айдемир) – ФК "Левски-2" (Ножарево)
ФК "Панайот Хитов-2006" (Тутракан) - ФК "Добруджанец-2005"
(Алфатар)
ФК "Добруджа" (Ситово) – ФК "Спортист-Преславци" (Преславци)
ФК "Левски - 96" (Главиница) - ФК "Добруджа" (Искра)

Р

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

7 ноември – Милен МАРИНОВ, гр. Тутракан
11 ноември – Радка ИВАНОВА, Библиотекар, НЧ „Васил
Йорданов-1942 г.”, с. Нова Черна
11 ноември – Ивелина КОСТАНЦАЛИЕВА, гр. Тутракан
11 ноември – Сузан АКИФ, Гл.спец „Бюджет”, Община
Главиница
12 ноември – Георги АЛЕКСИЕВ, Земеделски производител, с. Нова Черна

13 ноември – Светлана ГВОЗДЕЙКОВА, „Български
пощи”-Тутракан
14 ноември – Феджри БИЛЯЛ, Кмет на с. Зарица, община Главиница
14 ноември – Станимир КРЪСТЕВ, Шофьор, Община
Тутракан
15 ноември – Росица КИЧУКОВА, Учител, СОУ „Христо
Ботев”

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɪɟɞɩɟɱɚɬɄɚɥɨɹɧɆȺɊɂɇɈȼ
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɫɪɹɞɚɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

