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Íåêà äà å ëÿòî!
Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
Лятото е в разгара си. Горещините ни карат да
търсим прохладата на сенките и водата. Официално
открит плаж на р. Дунав и
тази година няма, но затова пък е оживено край басейните.
На басейн "Оазис" (на
входа на Тутракан), собственост на Драгомир Петров се водят занимания по
плув ане на 78 деца от
Тутракан. Организаторите
от ОДК спазиха обещанието да продължат успешното плувно начало от 2008ма, а треньорката Маргарита Гаджалова обучава
всички. Част от децата се
научават да плуват сега, а
други - усъвършенстват
плувните стилове. Организираното плувно лято започна на 2 юли и ще приключи с демонстрации пред местността "Стомната" е започна да функционира в вен плаж край басейна
родителите на 7 август.
новият
притегателен края на миналия летен се- предлагат вечер и дискотеКомплекс "Басейна" в център за тутраканци. Той зон, а през тази година, ос- ка.

Íîâîòî áúëãàðñêî

ïðàâèòåëñòâî

Министър-председател: Бойко
Борисов
- Министър на вътрешните работи и вицепремиер - Цветан Цветанов,
- Министър на финансите и вицепремиер - Симеон Дянков,
- Министър на образованието,
мл адеж та и науката- Йо рданка
Фандъкова,
- Министъра на културата - Вежди
Рашидов,
- Министър на отбраната - Николай Младенов,
- Министър на правосъдието Маргарита Попова,
- Министър на регионалното развитие - Росен Плевнелиев,

- Министър на икономиката, енергетиката и туризма - Трайчо Трайков,
- Министър на здравеопазването - д-р
Божидар Нанев,
- Министър на труда - Тотю Младенов,
- Ми нистър на външните рабо ти Румяна Желева,
- Министър на земеделието и храните
- Мирослав Найденов,
- Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков,
- Министър на околната среда и водите - Нона Караджова,
- Министър физическото възпитание и
спорта - Свилен Нейков,
- Министър без портфейл - Божидар
Димитров.

öåíà 0.40 ëâ.
Ñëåäâàùèÿò áðîé íà
â. "Òóòðàêàíñêè ãëàñ"
î÷àêâàéòå ïðåç ì. ñåïòåìâðè.

Âåñåëî ëÿòî!
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Ïðåäè âàêàíöèÿòà

НОВИНИ
НЯМА ОПЛАКВАНИЯ В ОБЩИНАТА
ЗА НАЛИЧИЕТО НА КОМАРИ
"В общинската администрация не е постъпил нито
едни сигнал от гражданин, че има много комари и е
наложително да се пръска." - отговори зам.-кметът
Иван Недев на въпрос дали е планирано повторно
пръскане срещу комари, предвид тяхната засилена
популация напоследък, за която има оплаквания в
редакцията на вестника от граждани, живеещи найвече в долната част на града. Ако постъпят такива
сигнали, ние сме готови да предприемем мерки, допълни още той.
На гражданите е оставена инициатива да отидат в
Общината и да сигнализират писмено или устно чиновниците.
ФИРМА "Т.А.Т." ЩЕ Е ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗВАЧ
ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ПЕТ ГОДИНИ
Само един кандидат се явил на конкурса за превозвач на общинската транспортна мрежа, който бе
проведен през миналата седмица, информира зам.кметът Иван Недев. Преди конкурса от обществения
превоз на пътници са се интересували фирми от Силистра и Русе, но конкурсни книжа е закупила и на
конкурса се е явила само тутраканската "Т.А.Т.", която е класирана да извършва транспорта за следващите 5 години.
Конкурсът е проведен за всяка линия поотделно междуселищна, общинска и градска.
ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА МРЕЖА

Íÿìà
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Ïîñëåäíè ñåñèè Ïðàçíèê íà ðåêàòà
â Òóòðàêàí
è Ãëàâèíèöà
Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
За вчера бяха насрочени
последните сесии на Общинските съвети в Тутракан
и Главиница, след което
местните парламентаристи излязоха във ваканция.
В Тутракан, на вниманието на съветниците бяха
предварително предложени 21 докладни записки.
Сред най-важните - актуализацията на общинския
бюджет. Освен нея от местната администрация бе
поискала още разрешение
за сключване на договор за
кредит между Общината и
Фонд "ФЛАГ" и съгласие за
кандидатстване с проект
за Северна стена на антична крепост "Трансмариска"

по ОП "Регионално развитие".
Няколко докладни бяха
от сферата на образованието - План за реализиране
на Стратегията за развитие
на образованието в общината за настоящата година,
разрешения за допускане
на изключение от минималния брой ученици в паралелки на СОУ "Йордан
Йовков", СОУ "Христо Ботев"и двете основни училища в Нова Черна и Цар
Самуил и осигуряване на
допълнителни средства за
обезпечаване на учебния
процес в тях.
В дневния ред бяха
включени няколко разпоредителни сделки с об-

ÄÚÐÆÀÂÍÎ ÃÎÐÑÊÎ
ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎ - ÒÓÒÐÀÊÀÍ

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
До всички жители
на Община Тутракан
и Община Главиница

Като много полезно и навременно оцени проведеното на 24 юли т.г. обществено обсъждане на Стратегията за развитие на образованието нач. - отдел "Образование и духовни дейности" Светла Змеева. На
вниманието на присъствалите учители, общински
съветници и граждани бе представен и План за реализиране на стратегията за настоящата 2009 г., както
и информация за състоянието на образователната
мрежа. Съществен интерес за присъствалите бяха
данните за броя на учениците по училища и особено
необходимостта от дофинансиране на маломерните
паралелки. Най-тежко е положението в ОУ "Стефан
Караджа" с. Цар Самуил. Дофинасирането бе включено и като точки в дневния ред на последното заседание на Общинския съвет.
"КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" В ДОМА ЗА ДЕЦА
В МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ
Започват строително-ремонтни дейности в Дома за
деца лишени от родителска грижа в с. Малък Преславец. Там по проект "Красива България" са осигурени над 300 хиляди лева, с които ще бъде подновено
детското заведение.
От общинската администрация в Главиница съобщиха още, че до края на годината ще приключи строежът на Пречиствателната станция. Строителството
на 15-километровата канализационна мрежа започна през м. май т.г. и ще бъде завършено през 2010 г.
Проектът се финансира по ОП "Околна среда" и е на
стойност почти 10 млн. лева.
РЕМОНТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ГЛАВИНИЦА
С пари от бюджетния излишък на държавата - 267
000 лева, получени в Община Главиница се извършва основен ремонт на ЦДГ "Св.св. Кирил и Методий" в
града, информира началникът на направление "Образование" Нефие Раим. Боядисана е фасадата, сменена е дограмата, готова е и външната топлоизолация. Остава да бъде подменено изцяло вътрешното
обзавеждане, поставен ламинат и ремонтирани
кухненските боксове.
Ремонтът ще приключи през септември и детското
заведение ще посрещне в изцяло подновен вид своите възпитаници.
В БИБЛИОТЕКАТА С ИНТЕРНЕТ
Читалището в Главиница е включено в програмата
"Глобални библиотеки - България". Инициативата за
тази програма е стартирала фондация "Бил и Мелинда Гейтс", за да помогне на хората в много страни по
света да получат достъп до компютри, интернет и обучение.
Така в началото на 2010 година в читалищната библиотека на Главиница очакват да получат 8 компютърни конфигурации с достъп до Интернет. Седем от
компютрите ще са за читателите, които ще могат да
ползват лесен и безплатен достъп до информация и
услуги в Интернет. Очаква се догодина по същата програма да бъде назначен и още един библиотекар.

В предвид изключително високите среднодневни
температури и голямата опасност от възникване на
горски пожари на територията на стопанството,
Държавно горско стопанство - Тутракан апелира към
всички жители на двете общини за спазване на противопожарните правила с цел недопускане възникването на горски пожари на територията на ДГС през
пожароопасния сезон. Напомняме на всички:
- Да не палят суха растителност в горите, полезащитните пояси, пасищата и др. на 500 м от границите
на горския фонд.
- Да не палят огън в горите и полезащитните пояси
и на 500 м от границите на горския фонд.
- Да не хвърлят не изгасени угарки от цигари и клечки кибрит в горите, полезащитните пояси и пасищата.
- Да не допускат детска игра с огън.
- Да не палят огън в сметищата.
- Да не изхвърлят отпадъци от земеделски култури,
и да не складират фуражи на разстояние по-малко
от 30м от границите на горските насаждения.
- Ръководителите на туристически дружества и организаторите на туристически прояви в горите да инструктират участниците в тях по противопожарни мерки и изисквания за опазване на горите от пожари.
При забелязване на пожар апелираме към населението за оповестяване на Районно Управление"
Пожарна безопасност и спасяване" - гр. Тутракан на
телефони 160 и 112 /избирани безплатно от мобилните оператори/.
Дежурен телефон на ДГС - Тутракан: 60 410.
Напомняме на всички, че при умишлено предизвикване на пожар виновните лица носят административно - наказателна отговорност по чл. 77 и чл. 106
от Закона за горите.

Директор на ДГС - Тутракан:
инж. Никола ЙОРДАНОВ

За първи пък след възстановяването му през 2000
г., Празник на реката няма да има. Причината е, че
липсват пари за подобен род прояви, уточниха от общинската администрация. Оттам са потърсили
съдействието на спонсори, на чиито финансови плещи през годините е бил осъществяван празникът, но
не са срещнали положително отношение.

щинско имущество, както и
промени в състава на постоянните комисии, налагащи се след последната
смяна на председателя на
Общинския съвет.
В следобедните часове,
същия ден се проведе заседание на местния парламент в гр. Главиница. Найнапред съветниците се запознаха с текущото изпълнение на бюджета за
първото шестмесечие.
Приета е и нова Наредба
№ 5 за пожарната безопасност на територията на
община Главиница.
И тук развитието на об-

разователната
мрежа
също бе тема на дискусия с предложението за закриване на ПДГ в с. Коларово,
с определянето на средищни училища за учебната
2009/ 2010 година и
включването им в актуализирания списък на Министерския съвет, както и с
разрешаването на маломерни и слети паралелки
в общинските училища и
дофинансирането им.
Бел. Ред.: Поради технологичното приключване на
броя - конкретните решения читателите ще научат в
следващото издание.

Îò ÐÓ "Ïîæàðíà
áåçîïàñíîñò è ñïàñÿâàíå"
íàïîìíÿò:
На територията на
Държавно горско стопанство - Тутракан се стопанисват 10 902 ха гори, от които
1 083 ха са от ---ра степен
на пожарен риск. Голяма
част от тези площи са ново
създадени през 50 години
гори. Те се явяват разделителна граница между горски масиви и земеделски
имоти, населени места,
пътни, комуникационни и
технологични съоръжения.
Горите са и с най-голяма
интензивност на човешко
присъствие и дейност дърводобив, билкосъбиране, лов, излети, туризъм и
др.
Рязкото повишаване на
температурите през последните дни на м. Юли, води до продължително засушаване и рязко увеличаване риска от възникване на
пожари в горския и поземления фонд.
От началото на годината
служителите от Районно
управление " Пожарна безопасност и спасяване "
(РУ "ПБС") са участвали в
гасенето на 57 пожара, при
които няма нанесени материални щети (пожари без
загуби - пожари в сухи треви сметища, крайпътни ивици и стърнища). Настоящата ситуация напомня на тази от м. Юли 2007 г., когато
само за месец броят на пожарите достигна - 38.
Причините за възникване на пожари в поземления
и горски фонд са от най-

различно естество. Анализите показват, че 98% от тях
са причинени от човек и само 2% от природни явления
- предимно мълния. Преобладаващите часове на
възникване са между 12 и
21 часа.
Най-голям е процентът
на пожарите, предизвикани
от небрежно палене на
огън в полето, оставен без
контрол в близост до горски насаждения.
Независимо от забраната за изгаряне на стърнища, пасища, слогове, сервитутни ивици и други растителни отпадъци, недобросъвестни стопани и ползватели палят огън, оставят
го без контрол с цел почистване на земите. Оставен
без контрол огънят обхваща гори, пояси, населени
места, мери и др.
От РУ "ПБС" напомнят:
- Не палете огън в горите
и близост до тях!
- Изгарянето на стърнища, слама и др. горими растителни отпадъци в полето
е забранено!
- Не палете огън за изгаряне на горими отпадъци и
други в близост до сгради,
купи с груб фураж и др.!
- Събраните горими отпадаци да се изхвърлят на определените за целта места!
- Складирането на груб
фураж в личните дворове
да става на безопасно разстояние от основното жилище за живеене!

Îò Á×Ê-Òóòðàêàí èíôîðìèðàò:

Ïúðâà ïîìîù íà äàâåùè ñå
Свидетел сте на човек в
беда - помнете:
- Не влизайте никога в
пряк контакт с давещия се,
а
направете
всичко
възможно бързо да му помогнете от брега.
- Хвърлете внимателно
наличните плуващи предмети - дъска, топка, пояс,
за които нуждаещият се от
помощ би могъл да се хване, задържи или изтегли.
- Подайте бързо дъска,
прът, въже, навързани колани, направете жива верига, като се захванете
един за друг с разперени

ръце и се мъчите да достигнете нуждаещия се.
- След извличането на
давещия, ако е в безсъзнание с нарушено дишане
и сърдечна дейност трябва
да приложите съживителни процеси.
Запомнете последователността при даване на
първа помощ при удавници:
- Поставете пострадалия
по гръб върху твърда повърхност, като главата му да
бъде на най-ниско място;
почистете с ръка устата
му.

- Поставете едната си
рък а под брадата му, а
другата на темето и извийте врата назад, за са осигурите свободен дихателен
път.
- Ако пострадалият не
диша:
Вдухнете 5 пъти през 3
секунди въздух през носа,
като наблюдавате гръдния
кош дали се повдига, което говори, че сте успели да
вкарате въздух.
Проверете пулса на
сънната артерия - вляво
или вдясно от Адамовата
ябълка.

- Ако след 5 вдухвания
кожата и лигавиците не
порозовеят и не се напипва пулс, веднага се започва външно сърдечно притискане. То трябва да бъде
ритмично, кратко и рязко.
- Запомнете, че на две
вдухвания през носа или
устата, трябва да направите 15 резки притискания
върху гръдната кост на
пострадалия.
- Не прекъсвайте изкуственото дишане и външното сърдечно притискане
(дори с часове) до идването на медицинска помощ.
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Íîâî ïðèçíàíèå çà â. "Òóòðàêàíñêè ãëàñ"

"За отговорността на
най-старото издание в област Силистра да не остарява... За пристрастието
към социалната тема и
съчувствието към човешката болка. За избраната
позиция - вестникът да е
коректив на безотговорни

действия и опора в битката срещу агресията и корупцията." - това е записано
в специалното отличиеграмота, което получи
главният редактор на в.
"Тутракански глас" Калина
Грънчарова, придружено с
картина на художничката

Сирма Сиромахова. Грамотата е подписана от Лили Маринкова, проф.д-р
Иво Кременски, доц.д-р
Жасмина Мирчева, проф.
Андрей Пантев, Юлия Пискулийска, председател на
фондация МОСТ (Медии,
Общество, Семейство,
Традиции), която бе и главен организатор на Осмата национална среща на
медиите заедно с Националната генетична лаборатория. Темата на тези
срещи е винаги различна,
тази година тя бе "Геномика - настояще и бъдеще".
Участниците в нея - журналисти, учени, представители на местната власт се
събират, за да направят
видими здравните проблеми на хората, а чрез гледните точки на авторитети
се търсят решения.
На
изследване
на
кръвта със специален чип
ще бъдат подлагани за
първи път бременните
жени в България от края
на тази година, за да бъдат
хващани навреме малформации и редки болести в плода. Това обяви на
срещата шефът на Националната генетична лаборатория проф. Иво Кременски. Изследването ще
струва близо 300 лв. То ще
се прилага на около 2000
бременни жени годишно това са около 3% от всички бременни българки, които носят повишен риск да
родят бебе с вродени
ув реждания. Модерната

диагностика ще дава
възможност чрез ДНК-изследване да се хващат
навреме малформациите
и ако жената пожелае, да
не роди бебето, уточни той.
Редките вродени заболявания са над 24 000, а засега у нас и по света се лекуват много малко от тях. Лечението е изключително
скъпо и става с т.нар. лекарства-сираци на космически суми. "Редки" са болестите, от които страдат
под 1 на всеки 2000 души
население, като например
бетателасемия и муковисцидоза, уточни Владимир
То мов от Националния
алианс на хората с редки
болести. Той поясни, че основният проблем на пациентите са недостатъчните
количества лекарства за
болните. България е сред
отличниците по диагностика на тези заболявания, но
е на последно място по
преживяемост от тях,
алармира проф. Кременски.
Националните медийни
срещи в КК "Албена", посветени на научни открития,
свързани със здравето и
търсещи пътя на информационния поток към обществото, намериха и продължават да намират своите
съмишленици. Тази година
с отбрана част от своята
производствена номенклатура участва и "Едрина"
ЕООД, гр. София, кланица
Тутракан, с управител Николай Николов.

Â ÌÁÀË-Òóòðàêàí

Ïðîöåäóðà çà îáùåñòâåíà
ïîðú÷êà ïðåä æóðíàëèñòè
Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
Проц едура по Зак она
за обществените поръчки
(ЗОП) за периодична доставка на медикаменти за
нуждите на тутраканската
болница е открита в края
на м. май т.г. На 24 юли,
коми сия наз начена със
заповед на управителя на
МБАЛ-Тутракан д-р Светлана Великова отвори и
раз глед а по реда на
тяхното постъпване подадените оферти за участие
в проц едурата. С поред
но вите изи сквания на
ЗОП, тази част от нея се
извършва пред представители на фирмите-участници и на медиите.
В тутр аканскат а пр о-

цедура освен журналисти
присъства и човек на фирма "Фарком" от гр. Шумен.
В установения, спор ед
предвар ител ните усл овия, в срок документи за

участие са подали фирмите "Софарма Тр ейдинг",
"Либра", "Фарком" и "Хигия".
Отваряйки пликовете,
членовете на комисията

нап рави ха п роверка за
съответствие на подадените документи с тези от
списъка на възложителя.
Не бе установено различие или липса.
Отварянето на ценовите оферти бе проведено
вчера преди обяд. Според
заповедта на медицинския управител, комисията
трябва да приключи окончателно работа по разглеждане, о ценя ване и
класиране на предложенията до 24 август т.г.
Комисията е председателствана от юриста
Петър Петев, от Русенската адвокатска колегия, а
нейни членове са Пламен
Раев, магистър фармацевт от Русе, Таня Цанкова, експерт "Информация
и връзки с обществеността", Ана Петрова, главна
медицинска сестра и д-р
Васислав Петров в качеството му на външен експерт.

Ïðîùàëíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ íà ãóáåðíàòîðà è íåãîâèÿ åêèï

Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë
Ñâåòëàíà Âåëèêîâà è íåéíèòå çàìåñòíèöè Ïåòêî Äîáðåâ è Íóðõàí Ìóõàðåì äàäîõà
ïðîùàëíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ
çà æóðíàëèñòè íà 28 þëè.
"Â ëè÷åí ïëàí íå ñå ñòðàõóâàì îò ðåâèçèè è ïðîâåðêè,
íèòî ñå ñðàìóâàì îò äåéíîñòòà ñè êàòî îáëàñòåí
óïðàâèòåë, êàçà Ñâåòëàíà
Âåëèêîâà. Òðúãâàì ñè îò Îáëàñòòà îáîãàòåíà è óäîâëåòâîðåíà. Íàòðóïàõ ñòðàõî òåí àäìèíèñòð àòèâåí
îïèò, íîâè ïðèÿòåëñòâà è
êîíòàêòè."
Íà âúïðîñ "Êúäå ñáúðêàõòå?", òÿ îòãîâîðè: "Ìîÿòà
ãðåøêà å, ÷å â ïúðâèòå äâå
ãîäèíè òðÿáâàøå äà áúäà ïîàêòèâíà â îáùóâàíåòî ñè ñ
ìèíèñòðè îò êàáèíåòà çà ïîãîëÿìà ïîìîù çà Ñèëèñòðåíñêà îáëàñò. Äîâåðèõ ñå íà íàøèÿ íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë,
÷å ùå ìè îñèãóðè ëîáè è
âðúçêè. Íî íå ñòàíà òàêà. È

â ïîñëåäíèòå äâå ãîäèíè çàïî÷íàõ ñàìà." Ìàêàð è äà íå
ñïîìåíà èìå, èçðàçåíîòî
ïóáëè÷íî íåäîâîëñòâî ñå îòíàñÿ äî Äîáðîìèð Ãóùåðîâ,
êîéòî äî ñêîðî áåøå îáëàñòåí ëèäåð íà ÁÑÏ â Ñèëèñòðà è ïðåç öåëèÿ ñè ìàíäàò
ïîääúðæàøå ôèíàíñîâî ñèëèñòðåíñêèòå ñîöèàëèñòè ñ îôèñè, îáîðóäâàíå, ïðîâåæäàíåòî íà ò.íàð. "Ìàëêà
Áóçëóäæà", âêëþ÷èòåëíî è 80

õèëÿäè ëåâà çà ðåìîíòà è
îáîðóäâàíåòî íà ïàðòèéíèÿ
îôèñ íà ÁÑÏ â Òóòðàêàí (ïî
äóìèòå íà ìåñòíèÿ é ëèäåð
Ëþáîìèð Áîåâñêè).
Âåëèêîâà îòáåëÿçà, ÷å çà
ïîñëåäíèòå 4 ãîäèíè â Ñèëèñòðåíñêî ñà ïðèâëå÷åíè
ïîâå÷å îò 153 ìëí. ëåâà èíâåñòèöèè î ò áúë ã àð ñêè,
ìåæäóíàðîäíè è åâðîïåéñêè
ôîíäîâå. Ñïîðåä íåÿ òîâà å
íàìàëèëî èêîíîìè÷åñêèòå è

ñî ö èàë í è ä è ñïð î ïî ð ö èè
ìåæäó ñåäåìòå îáùèíè îò
ðåãèîíà. Òÿ èçðàçè ïîäêðåïà
çà èäåÿòà äà áúäå âúâåäåíà
èçáèðàåìîñò íà âòîðîòî íèâî íà ìåñòíà âëàñò, êàêâîòî ñåãà ñå ÿâÿâàò îáëàñòíèòå óïðàâè.
Ñâåòëàíà Âåëèêîâà è çàìåñòíèêúò é Ïåòêî Äîáðåâ
ñúîáùèõà îùå, ÷å îñòàâÿò íà
ñëåäâàùèÿ îáëàñòåí óïðàâèòåë äîãîâîð çà ñúâìåñòíî
ñúòðóäíè÷ñòâî ñ ÁÀÍ, êîéòî òðÿáâà ñàìî äà ñå ïîäïèøå. "Òîçè äîãîâîð ïðåäâèæäà ïúëíî îáñëåäâàíå íà ðåãèîíà â àáñîëþòíî âñè÷êè
íàñîêè - èêîíîìèêà, ãåîãðàô èÿ, ô î ë êë îð , ïî ë èòèêà,
áúëãàðñêè åçèê, èñòîðèÿ, è
ò.í.", îáÿñíè Äîáðåâ.
Íàêðàÿ Ñâåòëàíà Âåëèêîâà áëàãîäàðè è íà æóðíàëèñòèòå. "Âèå âèíàãè áÿõòå
îáåêòèâíè è áåçïðèñòðàñòíè, íå ñïåñòÿâàõòå êðèòèêà
è ïîïóëÿðèçèðàõòå äîáðèòå
íà÷èíàíèÿ".

НОВИНИ
ЗЛАТО И БРОНЗ ЗА
САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ГЛАВИНИЦА

Самодейците към читалище "Христо Ботев" в Главиница участваха във Фестивала на народния обичай и автентичната носия, провел се от 11 до 13 юли
в курортното селище Рибарица, община Тетевен. В
конкурсната програма са участвали над 70 състава
и 50 индивидуални изпълнители от цяла България.
Четиричленното жури с председател проф. Георг
Краев е излъчило победителите на третия ден от
надиграването и надпяването с ритми и звуци от
фолклорната област, която представят. Така Мъжката певческа група към главинишкото читалище с
ръководител Пламен Костадинов е отличена с
първо място в раздела за ансамблово надпяване. В
същия раздел, но с трето място, е удостоена и вокална група "Славей". Победител при индивидуалните изпълнители е станал Ради Иванов.
УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ СА РЕМОНТИРАНИ,
ОЧАКВА СЕ НАМАЛЕНИЕ НА КУПОНИТЕ ЗА ХРАНА
Ученическите столове към средищните училища в
селата Сокол и Листец, община Главиница са ремонтирани и снабдени с ново кухненско обзавеждане със средства по програма "Оптимизация на училищната мрежа" на МОН.
За ремонта на стола в Сокол са изразходвани 123
хил. лв., а в с. Листец 323 хил. лв.
През новата учебна година четирите средищни училища на територията на община Главиница се очаква да бъдат намалени купоните за храна в училищните столове.
Вместо досега плащаните за деня 1,50 лв. (закуска и обяд) децата ще плащат почти наполовина 0,80 лв. Намалението ще стане възможно, тъй като
училищата са заделили такова перо от отпуснатите
им финансови средства.
ВСИЧКИ ПЪТУВАЩИ УЧЕНИЦИ В ГЛАВИНИШКО
ЩЕ ПОСЕЩАВАТ ЗАНИМАЛНИ
Тенденция е през тази учебна година всички
пътуващи ученици в община Главиница да бъдат обхванати в целодневно обучение, съобщи началникът
на направление "Образование" Нефие Раим. Тя посочи, че за тази цел ще бъдат открити полуинтернатни групи, в които ще бъдат обхванати децата от
селата. Искаме по този начин да им дадем по-добра подготовка в обучението. В СОУ "Васил Левски" в
Главиница и четирите основни училища на територията на общината вече е създадена такава организация през изминалата учебна година. Направихме това още преди да излезе постановлението на
Министерството на образованието и успяхме да
създадем най-добри условия за обучението на учениците от общината, отбеляза Раим.
Осигурен е транспорт и неговото финансиране за
учениците от гимназиалния етап. 100 % са обхванати в полуинтернатни групи децата от основните училища в селата Сокол и Листец. Там е и най-голям
броят на пътуващите ученици. Всеки ден до училището в Сокол се извозват 92 деца от близките села,
а в Листец броят им е 64.
КРИМИНАЛЕ
На 25.07.2009 г. около 03.45 ч. в гр. Тутракан 27
годишен мъж управлява лек автомобил с концентрация на алкохол 1.43 на хиляда.
На 24.07.2009 г. в с. Зарица, община Главиница,
32-годишен мъж от същото село управлява мотопед с концентрация на алкохол 1.82 на хиляда.
На 25.07.2009 г. в гр. Тутракан неизвестен извършител е пробол многократно с остър предмет четирите гуми на товарен автомобил собственост на П.
Г. А. от гр. Тутракан.
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Ìàéñòîð íà ÷åâåðìå

Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ
Заим ИСМАИЛ е от с. Зебил, Главинишка община.
На Илинденския събор в
местността "Сборяново"
край гр. Исперих, негово чеверме събираше погледите на мало и голямо.
От сутринта майсторът
бе приготвил агнето и с
търпение и упоритост го
въртя до жаравата 4-5 часа. За да си оближат после пръстите, тези, които
имаха късмет да опитат.
Заим Исмаил бе поканен специално от исперихския бизнесмен Валентин Висков да покаже за
пореден път майсторлъка
си в приготвянето на този
специалитет. "Агнето може
да се напълни и с дреболии, но този път не е. Маже се от време на време с
вътрешна лой. Продължи-

телността на печенето е
различна, зависи от
възрастта на агнето." - издава съвсем леко част от

31.07.2009 г.

×åøìà â Áîãäàíöè
ñ íèòðàòè

Над 424 проверки на
обекти с обществено предназначение - хранителни и
нехранителни, са извършили за месец юни инспекторите от дирекция "Здравен
контрол" към РИОКОЗ - Силистра.
Констатирани са допуснати отклонения от санитарно-хигиенни изисквания, връчени са 79 предписания за задължителна хигиена и противоепидемични мерки със 132 мероприятия за проверка, като
са съставени и връчени 17
акта на физически и юридически лица. Издадени са
14 наказателни постановления на обща сума 4 200
лева. Поради нередовна
рецептата той.
тютюна, за да се присъе- здравна документация от
Иначе в деня на Сборя- дини към празника на работните места в обектиново, Заим бе "захвърлил" приятелите си, които дава- те за производство и търгоработата - животните и ха курбан.
вия с храни, здравните ин-

спектори са отстранили 14
души. За извършени нарушения са връчени девет
заповеди за спиране на експлоатацията на обекти
или на дейностите в тях.
За същия период са взети водни проби от 16 населени места в областта. Изследвани са 22 броя водни
проби от питейна вода,
взети от консуматорите от
централно водоснабдени
населени места по химични и микробиологични показатели, при което не са
констатирани отклонения
от нормите. Изследвани са
и 2 броя проби питейна вода от местни водоизточници по химични и микробиологични показатели. С отклонения от нормите по
показател нитрати е пробата взета от гравитачна
чешма в с. Богданци.

Íîâà ïðîôåñèÿ ïðèäîáèõà áåçðàáîòíè
Êàëèíà ÃÐÚÍ×ÀÐÎÂÀ

думи на курсистите.
"Унгарска салата", "Патешко мегре", коктейл от
пиле, лека торта, "Печена
патица пълнена с
ябълки", "Рулца по чешки", "Панирано пиле" са
само част от ястията приготвени за изпитния ден.
Те бяха оценени и от
представителите на офиса на програма "Красива
България" в Русе Явор
Попов и Емил Сарафов.
"Тайните двери отворете сами и помнете, че ние
ви показахме пътеката"
им пожела е управителя
на Центъра за професионално обучени Милена
Рашева.

Група от 15 безработни
лица, сред които един
мъж, получиха своите
сертификати за овладяна
I-ва степен на професията "Готвач", специалност
"Производство на кулинарни изделия и напитки".
Събитието се случи на 23
юли и бе домакинствано
от ресторанта на комплекс "Басейна".
Двумесечният квалификационен курс по професията завършил с практически изпит е част от
проект "Благоустрояване
на пешеходна зона
между ул. "Ал.Стамболийски" и ул. "Иван Ва-

зов" на Община Тутракан. Той бе осъществен
от Центъра за професионално обучение към
ЕТ "СК - Капитал - Милена Иванова", от където за пореден път ползваха професионалните
знания и педагогически
умения на силистренката Калинка Кънева.
Кънева е с 25-годишен
опит в обучението на
деца и възрастни в професията "Готвач" и заслужи трогателните и мили благодарствени

Êàê äà ñå õðàíèì ïðåç ëåòíèÿ ñåçîí?
Äîö. ä-ð
Äîíêà ÁÀÉÊÎÂÀ
Ние българите, живеем
в климатогеографски регион с умерен климат и поради тази причина имаме
ясно изразена специфика
в сезонността на храненето. В нашия регион, на Балканите имаме някои особености на храненето, които са типично български.
Характерна за нацията
ни е т.н. балканската диета. Тя се основава на найценните и типични български традиции в храненето.
Ключово място в нея заемат киселото мляко и
млечните
продукти,
чесънът, медът и пчелните
продукти. Включват се
всички продукти, присъст-

вали в менюто на българите векове наред. С този начин на хранене се свързва
и дълголетието.
По един начин се храним
през зимата, а по съвсем
друг през пролетта и лятото. В този аспект, когато е
студено, ние ядем по-мазни хр ани от животински
произход, традиционно
имаме консервирани зеленчуци под форма на
туршии, кисело зеле, домашно приготвени консерви от зеленчуци и плодове, компоти и т.н.
През последните години, след преминаване към
отворена пазарна икономика, имаме целогодишно
плодове и зеленчуци, макар и не регионални, а
вносни. Поради тази при-

чина, различията в сезонния модел на хранене на
българина се размива. Не
бива да се забравя, че дори и в късна есен и през
пролетния сезон има местни видове плодове, които
са изключително полезни
и трябва да се консумират
в по-големи количества
през съответния сезон. В
момента това са черешите, ягодите, кайсиите,
прасковите.
В този аспект, ние повишаваме консумацията на
леки, сезонни плодове и
зеленчуци. Инстинктивно
намаляваме консумацията на животински белтъчни храни. Апетита определя потребностите на организма. През лятото не
ни се яде толкова месо.

Особено свинското месо,
което е традиционно за
модела ни на хранене,
присъства в много рядко
в менюто. Трябва да се
набляга на белите меса птиче, пуешко, пилешко,
риба.
Не трябва да се ограничават млечните продукти,
които също са традиционни за нашето население.
Такива са бялото саламурено сирене и киселото
мляко. Яйцата също е добре да присъстват на трапезата на българина дори
и през летния сезон.
Също през лятото, нашите традиционни баници и
тутманици ги заменяме
със зелник и баници, в които има зелени листни зеленчуци - спанак, лапад.

Разполагаме и с едни
типични за региона ни зелени листни зеленчуци, които много често присъстват в менюто през ранното лято и късната есен. Това са лапад и коприва и киселец, които в другите
страни не се използват. Те
са типично нашенски и са
елемент на така наречената балканска диета.
Наша традиционно и национална храна е хлябът,
който също е по-лек и диетичен през летните месеци. Използва се предимно
растителна мазнина и то в
много по-малки количества, отколкото през зимата.
Типично нашенски през
този сезон са едни комбинирани, пълноценни ястия
на база сирене, яйца и зе-

ленчуци - миш-маш.
Други наши национални
ястия, подходящи за летния сезон са лозовите или
лападовите сармички.
Ако се базираме на пирамидата на пълноценното и здравословно хранене,
през топлите летни дни,
енергийният внос е много
по-оскъден. Не се натоварваме с толкова калории,
както през зимата. Това е
един инстинкт през летните месеци. Ние нямаме
нужда от повече калории,
както е през зимата. Консумацията на висококалорични храни с по-висока
енергийност през зимата
се обуславя от биологичния инстинкт да съхраним
собствената си телесна
температура.

ÒÀÌ, ÊÐÀÉ ÐÅÊÀÒÀ
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Âîäîìîòîðåí ñïîðò

Ðåïóáëèêàíñêè òóðíèð çà

Тутраканските състезатели Камен Чимидялков и
Никола Тодоров са безапелационните победители в
клас JT 250 и в клас JT 250
на проведения през уикенда (25-26 юли) републикански турнир по водомоторен
спорт за Купа "Тутракан".
Много добре се представиха и още двама тутраканци - Павлин Димитров в
клас SC 550 и Юрий Симов
в клас R1000, които се класираха на второ място.
В престижния тур нир
съвпаднал с най-горещите
дни през сезона участваха
43 състезатели с 45 лодки
в седем класа. Отборите

Êóïà "Òóòðàêàí"

представиха водомоторните школи и традиции на градовете Лом, Кърджали,
Русе, Балчик, Първомай и
Тутракан.
Отборът на домакините
завоюва второ място в
крайното отборно класиране, изпреварен от Русе.
Трети е отборът на
Кърджали.
Съорганизатор на турнира е Община Тутракан, а основните
спонсори
Държавно горско стопанство - Тутракан, "Тутраканска гора" ЕООД, "Моника 92"
ООД, "Зов 92 Комерс" ЕООД, Милан Миланов и Марин и Нело Дълбокови.

ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒ - ÏÎÇÂÚÍÅÒÅ:
166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми в
електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
0894 204 486 - Фризьорски салон “Офелия”
60 506 - "Викинг такси"
61 002 - "Точните таксита"
61 400 - “Съни такси”

È ëîâåö ñúì,
è ðèáàð ñúì...
Âåñòíèê "Òóòðàêàíñêè ãëàñ" è
Ëîâíî-ðèáàðñêî ñäðóæåíèå “Ñîêîë”-Òóòðàêàí
îáÿâÿâàò êîíêóðñ çà íàé-èíòåðåñíà
ñíèìêà íà ëîâíà è ðèáîëîâíà òåìà.

Никола Тодоров

Юрий Симов

Òóðèñòè÷åñêà àãåíöèÿ

Òóðèñòè÷åñêà àãåíöèÿ

Îðãàíèçèðà
òðèäíåâíà åêñêóðçèÿ

Îðãàíèçèðà íà 19 è
20.09.2009 ã. åêñêóðçèÿ
äî ÑÈÍÀß è ÁÐÀØÎÂ

19,20 è 21 ñåïòåìâðè 2009 ã.
Ïî ìàðøðóò:

Ïåùåðàòà Ëåäåíèêà - Êëèñóðñêè
ìàíàñòèð - Âúðøåö - ×èïðîâñêè
ìàíàñòèð - ×èïðîâöè Áåëîãðàä÷èê - ïåùåðàòà Ìàãóðà ×åðåïåøêè ìàíàñòèð
Öåíà:
143 ëâ. íà áàçà 30 ÷îâåêà (ñ âúçìîæíîñò ãðóïàòà äà å
äî 32 ÷îâåêà)
155 ëâ. íà áàçà ãðóïà îò 18 ÷îâåêà èëè 25-27 ÷îâåêà

Öåíàòà âêëþ÷âà:
òðàíñïîðò ñ êîìôîðòåí àâòîáóñ, 2 íîùóâêè, êóðîðòíà òàêñà, áåñåäè â òóðèñòè÷åñêèòå îáåêòè, ïðèäðóæèòåë îò ôèðìàòà è "Ñíèìêà çà ñïîìåí" - êîëàæ îò ñíèìêè
íàïðàâåíè ïî âðåìå íà åêñêóðçèÿòà.

Öåíàòà íå âêëþ÷âà:
Âõîä ïåùåðà Ëåäåíèêà - âúçðàñòíè - 3 ëâ., ó÷åíèöè 1,50 ëâ.
Âõîä ïåùåðà Ìàãóðà - âúçðàñòíè - 5 ëâ., ó÷åíèöè è
ïåíñèîíåðè - 3 ëâ.
Âõîä Áåëîãðàä÷èøêà êðåïîñò "Êàëåòî" - âúçðàñòíè 4 ëâ., ó÷åíèöè è ïåíñèîíåðè - 2 ëâ.

Çà çàïèñâàíå:
Åëåíà ÆÅËÅÂÀ, òåë. 0887198451

ÒÀËÎÍ
ÇÀ ÁÅÇÏËÀÒÍÀ ÎÁßÂÀ
Ïðåäñòàâåòå òîçè òàëîí â
ðåäàêöèÿòà íà âåñòíèêà íà óë. “Òðàíñìàðèñêà” 6, â
ñãðàäàòà íà Áàíêà ÄÑÊ, 3 åòàæ
è ïîðú÷àéòå ñâîÿòà áåçïëàòíà
ìàëêà îáÿâà äî 10 äóìè

Â ïðîãðàìàòà:
â Ñèíàÿ ðàçãëåæäàíå íà Êðàëñêèÿ çàìúê Ïåëåø - ðåçèäåíöèÿòà íà ïúðâèÿ ðóìúíñêè êðàë Êàðë ôîí Õîåíöîëåðí Çèãìàðèíãåí, èçâåñòåí êàòî êðàë Êàðîë I è êðàëèöà Åëèñàâåòà. Ïî æåëàíèå - ïîñåùåíèå íà ìàíàñòèðà Ñèíàÿ, êîéòî ñå íàìèðà â áëèçîñò äà çàìúêà. Ïîñåùåíèå íà çàìúêà "Áðàí", èçâåñòåí îùå êàòî çàìúêà íà "Äðàêóëà". Íîùóâêà.

Â Áðàøîâ íåùî ïîâå÷å çà ìÿñòîòî ìó â áúëãàðñêàòà èñòîðèÿ
ïî âðåìå íà ðàçõîäêàòà ïî ñòàðèííèÿ îáùèíñêè ïëîùàä
ñúñ ñãðàäàòà íà îáùèíàòà, ×åðíàòà öúðêâà - íàé-ãîëÿìàòà ãîòè÷åñêà êàòåäðàëà â Èçòî÷íà Åâðîïà, Ñòàðîòî êìåòñòâî, öúðêâàòà "Ñâ. Íèêîëàé" è öúðêâàòà "Ñâ.
Áàðòîëîìåé" - íàé-ñòàðèÿ àðõèòåêòóðåí ïàìåòíèê â
ãðàäà.

Öåíà:
140 ëâ. íà ÷îâåê, çà ãðóïà îò 45 äóøè

e-mail: tgbg@abv.bg èëè íà ïîùåíñêèÿ íè
àäðåñ: 7600 ãð. Òóòðàêàí, óë. "Òðàíñìàðèñêà" 6, åò.3, â. "Òóòðàêàíñêè ãëàñ" (çà ðèáîëîâíèÿ êîíêóðñ), êàòî íàïèøåòå èìåòî ñè
è òåëåôîí çà îáðàòíà âðúçêà.

ÒÃ-Êîíêóðñè`2009
Âåñòíèê "Òóòðàêàíñêè ãëàñ"
îáÿâÿâà

Ôîòîêîíêóðñ

“Ìîåòî ìàëêî ùàñòèå”
Óëîâåíè ìîìåíòè îò áåçãðèæíîòî
åæåäíåâèå íà ìàëêèòå ïàëàâíèöè äî
6-ãîäèøíà âúçðàñò,
çàïå÷àòàíè íà
ñíèìêà, êàòî íå çàáðàâÿòå äà íàïèøåòå
èìåíàòà è ãîäèíêèòå èì.

e-mail: tgbg@abv.bg èëè íà
ïîùåíñêè àäðåñ: 7600, ãð. Òóòðàêàí,

óë. "Òðàíñìàðèñêà" 6, åò.3, â. "Òóòðàêàíñêè ãëàñ" (çà äåòñêèÿ ôîòîêîíêóðñ).

Öåíàòà âêëþ÷âà:
òðàíñïîðò ñ êîìôîðòåí àâòîáóñ; ïúòíè òàêñè; íîùóâêà ñúñ çàêóñêà â õîòåë 2/3*â ðàéîíà íà Áðàøîâ /
Ñèíàÿ; âõîä çà Çàìúêà íà Äðàêóëà - Áðàí - 12 LEI; âõîä çà
Çàìúêà Ïåëåø - Ñèíàÿ - 15 LEI çà âúçðàñòíè; çàñòðàõîâêà "Ìåäèöèíñêè ðàçõîäè è çëîïîëóêà â ÷óæáèíà"; åêñêóðçîâîäñêî îáñëóæâàíå è "Ñíèìêà çà ñïîìåí" - êîëàæ îò
ñíèìêè íàïðàâåíè ïî âðåìå íà åêñêóðçèÿòà.

Îòñòúïêà çà äåöà äî 12 ã. 20 ëâ. îò öåíàòà çà âúçðàñòåí

Íåîáõîäèìè äîêóìåíòè:
âàëèäíà ëè÷íà êàðòà - íàé-ìàëêî 6 ìåñåöà; çà äåöà
ïîä 18 ã. ïúòóâàùè ñàìè èëè ñàìî ñ åäèíèÿ ðîäèòåë íîòàðèàëíî çàâåðåíî ïúëíîìîùíî îò ëèïñâàùèÿ ðîäèòåë; äåöà ïîä âúçðàñòòà çà èçäàâàíå íà ëè÷íà êàðòà âàëèäåí çàäãðàíè÷åí ïàñïîðò.

Çà çàïèñâàíå:
Àíàñòàñèÿ ßêîâà, òåë. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 è 0895 425453

Íàé-ñïîëó÷ëèâèòå ñíèìêè îò äâàòà
êîíêóðñà ùå áúäàò ïóáëèêóâàíè íà ñòðàíèöèòå íà âåñòíèêà, à â êðàÿ íà ãîäèíàòà íàãðàäà - èçíåíàäà!
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Ôîòîêîíêóðñ
Ìîåòî
ìàëêî
ùàñòèå

Ìîíèÿ Èëèÿíîâà Êîëåâà,
4 ìåñ.

12-18.06.2009
31.07.2009 г. г.

ÂÐÅÌÅÒÎ
Äî êðàÿ íà ñåäìèöàòà âðåìåòî ùå å
ïðåäèìíî ñëúí÷åâî ñ ìàêñèìàëíè òåìïåðàòóðè ìåæäó 30 è 35°, â íåäåëÿ äî 37. Ïî
êðàéáðåæèåòî íà ìîðåòî ìàêñèìàëíèòå
òåìïåðàòóðè íàé-÷åñòî ùå ñà ìåæäó 26
è 30°.Â ïîíåäåëíèê è âòîðíèê ùå èìà âðåìåííè óâåëè÷åíèÿ íà îáëà÷íîñòòà è íà
îòäåëíè ìåñòà å âúçìîæíî äà ïðåâàëè
êðàòêîòðàåí äúæä. Ìàêñèìàëíèòå òåìïåðàòóðè ñëàáî ùå ñå ïîíèæàò.
Äåæóðåí ñèíîïòèê: Ëþáêà Êóì÷åâà

"Òóòðàêàíñêà ãîðà" ÅÎÎÄ
Ïðåäëàãà äúðâà çà îãðåâ íàðÿçàíè, íàöåïåíè èëè öåëè
Öåíà: àêàöèÿ - 45 ëâ./êóá.ì - íàðÿçàíè
Ìåøå - 50 ëâ./êóá.ì - íàðÿçàíè.
Öåëèòå äúðâà ñòðóâàò ñ 5 ëâ. ïî-ìàëêî.
За контакти: 0895 660 879 и 0866/61450

Ôðèçüîðñêè ñàëîí "Îôåëèÿ"
Êðàñîòà íà íàðîäíè öåíè!
Êîàôüîðêàòà Îôåëèÿ
ðàáîòè çà Âàñ âñåêè äåí
îò 8 äî 18 ÷àñà,
à â ñúáîòà - îò 8 äî 13 ÷.
Ñàëîíúò ñå íàìèðà
â öåíòúðà íà Òóòðàêàí,
â ñãðàäàòà íà Ïîçåìëåíà êîìèñèÿ.

×åñòèò ðîæäåí äåí

Çàïîâÿäàéòå!

31 þëè - Áîðèñëàâ ÄÈÌÎÂ, íà÷.-îòäåë "Îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò", Îáùèíà Òóòðàêàí
1 àâãóñò - Àäåì ÀÄÅÌ, îáùèíñêè ñúâåòíèê, ÄÏÑ,
ÎáÑ - Òóòðàêàí
6 àâãóñò - Òàòÿíà ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ, ãë.ñïåö., Îáùèíà Òóòðàêàí
2 àâãóñò - Ñåçåí ÏÎÑÈ, îáùèíñêè ñúâåòíèê,
ÄÏÑ, ÎáÑ - Òóòðàêàí
3 àâãóñò - Âåíåòà ÊÎÍÑÓËÎÂÀ, ó÷èòåë, ÑÎÓ "Éîðäàí Éîâêîâ"
3 àâãóñò - Èñêðà ÁÎÉ×ÅÂÀ, âúçïèòàòåë, ÑÎÓ
"Éîðäàí Éîâêîâ"
6 àâãóñò - Èâàí ÏÅÒÐÎÂ, ó÷èòåë, ÑÎÓ "Éîðäàí
Éîâêîâ"
8 àâãóñò - Ìàðèÿ ËÈÑÊÎÂÀ, ìåä. Ñåñòðà, îáùèíà Òóòðàêàí
9 àâãóñò - Ðóìåí ÀÒÀÍÀÑÎÂ, íà÷. "Âîåíåí îòäåë", Îáùèíà Ãëàâèíèöà
9 àâãóñò - Ñåâèí÷ ÊÎÄÀÊ, ó÷èòåë, ÑÎÓ "Éîðäàí
Éîâêîâ"
12 àâãóñò - Ñòåôàí ÑÒÅÔÀÍÎÂ, äîìàêèí, ÑÎÓ
"Éîðäàí Éîâêîâ"
13 àâãóñò - Ìàðà ÐÀØÊÎÂÀ, îáùèíñêè ñúâåòíèê, ÁÑÏ, ÎáÑ-Ãëàâèíèöà
14 àâãóñò - Àíåëèÿ ÏÅÍÅÂÀ, âúçïèòàòåë, ÑÎÓ

"Éîðäàí Éîâêîâ"
16 àâãóñò - Êåìàë ØÀÕÈÍ, îáùèíñêè ñúâåòíèê,
ÎáÑ - Òóòðàêàí
18 àâãóñò - Ëþáîìèð ÐÀÄÅÂ, îãíÿð, ÑÎÓ "Éîðäàí Éîâêîâ"
22 àâãóñò - Ñîíÿ ÇËÀÒÀÐÎÂÀ, äèðåêòîð, ÑÎÓ
"Éîðäàí Éîâêîâ"
23 àâãóñò - Ïåòêî ÏÅÒÊÎÂ, îáùèíñêè ñúâåòíèê,
ÁÑÏ, ÎáÑ-Ãëàâèíèöà
24 àâãóñò - Íóðè ÌÓÒÈØ, àãðàðåí ñïåöèàëèñò,
"Ïèîíåð-Áúëãàðèÿ" ÀÄ
24 àâãóñò - Åðäæàí ÐÅÄÆÅÁ, êìåò íà ñ. Ëèñòåö, Îáùèíà Ãëàâèíèöà
26 àâãóñò - Ìàðèÿ ÍÈÊÎËÎÂÀ, ó÷èòåë, ÑÎÓ "Éîðäàí Éîâêîâ"
26 àâãóñò - Âåíöèñëàâ ÀÒÀÍÀÑÎÂ, øîôüîð, Îáùèíà Òóòðàêàí
29 àâãóñò - Ìàðèÿ ÒÎÄÎÐÎÂÀ, ó÷èòåë, ÑÎÓ "Éîðäàí Éîâêîâ"
29 àâãóñò - Âàëåíòèí ÏÐÎÄÀÍÎÂ, ñò.ñïåö, Îáùèíà Ãëàâèíèöà
30 àâãóñò - Ñâåòëàíà ÅÍ×ÅÂÀ, ó÷èòåë, ÑÎÓ "Éîðäàí Éîâêîâ"
31 àâãóñò - Íåäÿëêà ÑËÀÂÎÂÀ, òåõí. ñúòðóäíèê,
Ä "Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå"-Òóòðàêàí

Ïðîäàâàì êúùà ñ äâîð, êúì êúùàòà èìà è ãàðàæ.
Èìîòúò ñå íàìèðà â ãîðíàòà ÷àñò íà Òóòðàêàí.
Çà êîíòàêòè: 0898858185 èëè 0631/40242; Â Òóòðàêàí - òåë. 0866/60 742 ñëåä 18 ÷.
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ÒÀËÎÍ
ÇÀ
ÎÒÑÒÚÏÊÀ
3 ëåâà îò
ìåñå÷íàòà òàêñà.
Âàëèäåí ñàìî çà
Ñåïòåìâðè 2009 ã.
Âñåêè àáîíàò,
ïðåäñòàâèë òîçè
Òàëîí â îôèñà
íà óë.Ðîäèíà ¹23,
ïîëó÷àâà
îòñòúïêàòà!

ÑÌßÕ
Íåäåëíà ñëóæáà â öúðêâàòà. Èçâåäíúæ
ñå ÷óâà ñòðàøåí òúòåí è ïðåç ãúñòèÿ
äèì ñå ïîÿâÿâà Ñàòàíàòà. Îãðîìåí, ñòðàøåí è ñ ðîãà. Âñè÷êè îò ñòðàõ ñå ìóøíàëè ïîä ñåäàëêèòå ñàìî åäèí ÷îâåê íå ñå
èçïëàøèë. Äÿâîëúò ñå ïðèáëèæèë êúì íåãî:
- Çíàåø ëè êîé ñúì?!
×îâå÷åöúò: - Ðàçáèðà ñå!
Äÿâîëúò: - È íå ñå ëè ñòðàõóâàø îò ìåí?!
×îâåêúò: - Ìàéòàïèø ëè ñå! Îò 36 ãîäèíè ñúì æåíåí çà ñåñòðà òè!

***

- Ìîÿòà æåíà å êàòî õëåáàðêà.
- Êàê òàêà?
- Îáåùà ìè äà îòñëàáíå. È ñåãà ÿäå ñàìî íîùåì â êóõíÿòà, êîãàòî ñïÿ. À êàòî
ñâåòíà ëàìïàòà ïî÷âà ïàíèðàíî äà ñå
êðèå...

***

Ñåäÿò äâàìà ñúïðóçè, âñåêè çàìèñëèë
ñå, çà ñâîèòå ñè äåðòîâå... Ïî åäíî âðåìå, ìúæúò êàçàë:

- Åõ, äà òè êàæà, æåíà, èìàì ñè àç åäíà íàäåæäà...
- Îõ, îëåêíà ìè íà ñúðöåòî - îòãîâîðèëà
ñúïðóãàòà - è àç ñè èìàì åäèí Èëèÿ, íî íå
ñìååõ äà òè êàæà...
-

***

Èçíåâåðÿâàëà ëè ñè íà ìúæà ñè?
Íå.
Òîãàâà, åòî òè òåçè áåëè êðèëà.
Àíãåë ëè ùå áúäà?
Íå. Ïàòêà.

òåë.: 0894 204 486

Ïðîäàâàì
àïàðòàìåíò â áë. "Âúçõîä-1"

Çà ñïðàâêè: òåë.: 0889 770 008

ÑÑÓÓÄÄÎÎÊÊÓÓ

è äà ïî÷åðïÿò:

Попълнете празните квадратчета
така, че всеки ред, всяка колонка
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да съдържат цифрите от 1 до 9.
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Êîíä óêòîð âúâ âëàêà ïèòà áëî íäèíêà,
ïúòóâàùà ñ êó÷å:
- Çà êó÷åòî ïëàòèõòå ëè?
- Íå! Ïîäàðúê ìè å çà ðîæäåíèÿ äåí.
Ñëåä îïåðàöèÿòà ëåêàð êàçâà íà áîëíèÿ:
- Ïîíåñîõòå äîáðå îïåðàöèÿòà, íî ïðåäè òîâà ñå äúðæàõòå îòâðàòèòåëíî: äúðïàõòå ñå,
ðèòàõòå, âèêàõòå è ïðîòåñòèðàõòå. À ïðèÿòåëÿò âè îò ñúñåäíîòî ëåãëî ñå äúðæà îùå
ïî-óæàñíî!
- Íèùî ÷óäíî, äîêòîðå, íèå äîéäîõìå ñàìî
äà èçìèåì ïðîçîðöèòå íà êëèíèêàòà...
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