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Няма практика 
Полицията да иска 
пари от гражданите 

за изпълнение на 
служебните си задачи

Внимание! 

Повече от 60 000 лева и значително количество 
златни накити са щетите от две телефонни 
измами от началото на седмицата в Силистра. 
Само ден след като 64-годишна жена даде на 
престъпниците над 20 000 лева, част, от които 
занесе с личния си автомобил между Бяла и Пле-
вен, друга възрастна силистренка стана жертва 
на измамниците и се раздели с 40 000 лева и 
златни бижута, които остави до електрически 
стълб на улицата.

И двете измами са извършени по най-популярния 
напоследък сценарий, свързан с участие в поли-
цейска акция за залавяне на телефонни измамни-
ци. Жертвите биват въвеждани в заблуждение 
след телефонно обаждане от мъж, който се 
представя за полицейски служител. Доверявайки 
се на чутото по телефона, дават съгласие за 
оказване на съдействие на органите на реда и 
стриктно изпълняват получените указания – да 
хвърлят от балкона или да оставят на определено 
място пари и ценности.

Най-уязвими са хората от третата възраст. 
Затова полицията отново апелира: Поговорете 

на стр. 2

Месут АЛИШ, Председател на Общински съвет-Главиница:Решенията, които приемаме, 
са в интерес на хората от общината

- Какви бяха изтеклите 
три години за Вас като 
председател на Общин-
ския съвет?

- Първата година от ман-
дата беше изключително 
трудна, трудна за работа 
както на Общинския съвет, 
така и на общинската 
администрация. Успяхме 
да преодолеем всички пре-
пятствия. Трудностите ни 
направиха още по-силни. 
Най-важното, успяхме да 
запазим доверието на жи-
телите към институциите 
на местното самоуправле-
ние, а именно Общински 
съвет и общинска админи-
страция. Към края на 2016 
г. и началото на 2017 г., с 
приемането на новия бю-
джет на Общината, неща-
та тръгнаха в една добра 
позитивна посока и мисля, 
че към днешна дата мога да 
кажа, че мандатът за тези 
три години е успешен.

- Кое беше най-тежкото 
заседание?

- Помня едно заседание, 
мисля, че беше на 8-ми 

на стр. 2

Общински съвет-Главиница 
проведе първо заседание 

за годината

на стр. 3

На гости в с. Подлес

Милена АТАНАСОВА, Кмет на с.Подлес:

Изграждането на параклис 

в селото е моята кауза

"Настоящата летописна 
книга започваме в труд-
но, преходно за селото ни 
време!

Искрено се надявам тя да 
бъде продължена от всички 
кметове на с. Подлес.

Започвам със самочувст-
вието на първа в това 
начинание!

Нека това самочувствие 

на стр. 4 Милена АТАНАСОВА

Месут АЛИШ
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Месут АЛИШ, Председател на Общински съвет-Главиница:Решенията, които приемаме, 
са в интерес на хората от общината
януари 2016 г., когато 
се бяха насъбрали всички 
докладни записки на об-
щинска администрация 
за взимане на решение 
и заседанието продължи 
цели 8 часа. Това ми беше 
и като нов председател 
на Общинския съвет, и 
като време и енергия, 
най-трудното заседание.

- Какво трябва да се 
направи, за да бъде успе-
шен мандатът на един 
председател на местен 
парламент?

- Общинският съвет е 
един политически форум. 
Несъмнено, председате-
лят на Общинския съвет е 
или излъчен от партията, 
която има мнозинство в 
него, или е избран в резул-
тат на някакво споразу-
мение между политически 
сили. След като встъпи в 
длъжност председателят 
трябва да бъде преди 
всичко безпристрастен 
към исканията на полити-
ческите партии, за което 
те пък трябва да проявят 
разбиране в интерес на 
цялата община. Защото 
макар и като политически 
партии, и като различия в 
ценностната им систе-
ма, населението е едно 
и също, исканията са 
общи, така че решенията, 
които се вземат, трябва 
да бъдат преди всичко в 
интерес на всички жите-
ли на общината, в случая, 
община Главиница.

- Казахте, че добре 
сте работили с общин-
ската администрация, 
какво означава това?

- Общинският съвет 
през този мандат отстоя 
своите позиции. Като 
председател имам усе-
щането, че Общинският 
съвет имаше лице, имаше 
становище по въпросите. 
От една страна, над нас 
виси проблемът със ста-
диона, от друга страна 
- за да кандидатстваме 
по проекти, ние не трябва 

да имаме задължения към 
Държавен фонд "Земеде-
лие". Стигна се до един 
момент, че Община Глави-
ница трябва да вземе ре-
шение за банков кредит, 
за да изплати сумата на 
ДФ "Земеделие", за да 
могат нашите проекти, 
преминали първоначален 
ранкинг, да бъдат одобре-
ни, да се сключи договор и 
естествено, да се стигне 
до изпълнение. Сключи се 
тристранното споразу-
мение и от там нашите 
задължения към ДФ "Земе-
делие" паднаха на 400 000 
лв. След проведени раз-
говори, обсъждане и пре-
ценка на възможностите 
на бюджета на Община 
Главиница, Общинският 
съвет беше съгласен да 
изтеглим по-малко заем - 
750 000 лв.

На последното наше за-
седание, Общинският съ-
вет взе решение стойно-
стите  на годишния данък 
на превозните средства 
да бъдат съобразени със 
социално-икономическото 
състояние на общината 
и тези ставки бяха на-
малени почти на мини-
мума, бяха съобразени с 
изискванията на хората. 
Мисля, че това решение 
беше много правилно. 
Събираемостта на данъ-
ците при нас се подобри, 

стана по-висока, недобо-
рите се събират, така 
че очакваният приход от 
данъка за МПС-тата е 
почти същият.

Интересът към данъка 
за превозните средства 
беше много голям, зато-
ва като председател, 
поканих всички кметове 
на населени места да 
присъстват при взима-
нето на решението. След 
заседанието на Общин-
ския съвет бяха много 
удовлетворени от това, 
че данъкът МПС не се е 
увеличил. При условие, че 
предстои сключването 
на договор с кредитор, 
Община Главиница обръ-
ща голямо внимание върху 
приходите от местно 
естество, за да бъде 
покрит този заем, но 
въпреки това, ние, като 
Общински съвет се съо-
бразихме с искането на 
населението. 

- Какво означава да 
си общински съветник? 
Какво трябва да знаят 
хората, които имат 
желания да бъдат вклю-
чени в листите за об-
щински съветници?

- Никак не е лесна ра-
бота, отговорността е 
много голяма. Общински-
ят съветник трябва да 
има поглед върху проце-
сите, които протичат в 

общината. Един общински 
съветник трябва да раз-
бира, да има необходи-
мата компетентност, 
макар и на минимума, 
какво представлява бю-
джета на общината, как-
во представлява една 
инвестиционна програма, 
какво представлява един 
проект и пътищата, по 
които може да се дос-
тигне до реализацията на 
проектите. Един общин-
ски съветник след този 
тежък период, през който 
премина Общината, тряб-
ва да знае кои проекти ще 
бъдат полезни за нашето 
население.

Общинският съвет 
трябва да има позитивно 
отношение за инвести-
ционните предложения, 
които получава от общин-
ска администрация и в 
същото време трябва да 
знае за тези инвестици-
онни предложения. От тук 
правя и връзката между 
ръководството на Общи-
ната и ръководството 
на Общинския съвет - 
те трябва да са в една 
непрекъсната връзка, да 
комуникират по между си, 
въпреки всички различия, 
които могат да възник-
нат по време на работа.

- Как успявате да запа-
зите спокойствие, кога-
то има за разглеждане 
на докладни записки га-
рантиращи задължите-
лен дебат и противо-
поставяне?

- Един председател на 
Общински съвет трябва 
да подхожда с разбиране 
към всички мнения. Под-
готовката не на всеки 
общински съветник по да-
дения казус може да бъде 
на ниво. Изслушването, 

естествено съобразя-
вайки се с Правилника за 
дейността на Общинския 
съвет, е един от еле-
ментите на работа на 
общинския председател. 
Накрая, когато се прис-
тъпи към процедура на 
гласуване, всеки трябва 
да е убеден, в резултат 
на тези дебати в това, за 
което гласува. Аз бих ка-
зал, че в малките общини, 
колкото и много разногла-
сия да има в Общинския 
съвет, ние като населе-
ние, като общност, имаме 
една колективна съдба. 
Искаме или не искаме, ние 
просто сме решили да жи-
веем на тази територия, 
в тази община и трябва 
да мислим за нея. Тряб-
ва много спокойствие, 
трябва да имаш опит и 
може би трябва да си най-
подготвения от всички 

общински съветници.
Единственото, което 

ме дразни в нашия Об-
щински съвет е това, че 
някои от общинските съ-
ветници напускат залата 
и после пак се връщат. 
В началото имаше мно-
го разногласия, но вече 
стигнахме до мнението, 
че не трябва да се караме 
и премълчаваме несъг-
ласията по този начин - 
като излезем навън, малко 
се успокоим и се върнем.

Затова пожелавам на 
колегите-съветници по-
вече оптимизъм, позити-
вен поглед към бъдещето 
и ако и следващите Об-
щински съвет и общинска 
администрация работят 
по същия начин, мисля, 
че община Главиница ще 
бъде сред общините, за 
които ще се говори с 
уважение.

Няма практика 
Полицията да иска 
пари от гражданите 

за изпълнение на 
служебните си задачи

Внимание! 

с възрастните си близки за съществуващата 
опасност. Обяснете какви са възможните сцена-
рии и ги посъветвайте никога да не дават пари 
на непознати.

Запомнете: полицията не иска пари от граж-
даните за изпълнение на служебните си задачи. 
Затова не хвърляйте пари и ценности през бал-
кона, вярвайки, че оказвате съдействие на слу-
жителите на реда.

Не се доверявайте на хора, които не познавате. 
Не предоставяйте лични данни и данни за свои 
близки по телефона.

В случай на съмнително обаждане или опит за 
телефонна измама, незабавно подайте сигнал на 
тел.112 или се свържете с дежурния в ОДМВР-
Силистра на тел. (086) 886 323.

от стр. 1

от стр. 1

Две задължителни ма-
тури и две по желание 
ще полагат сегашните 
деветокласници догодина, 
когато станат в десети 
клас. Те ще са първия ви-
пуск по новия закон, който 
ще има Национално външно 
оценяване и в 10-ти клас.

Националното външно 
оценяване след 10-ти клас, 
догодина, ще бъде по два 
задължителни предмета 
- български език и мате-
матика и по два предмета 
по желание - чужд език и 
информационни технологии. 
Изпитът по български ще е 
тест от въпроси с избира-
ем или свободен отговор, 
ще се създава и текст. По 
математика изпитът също 
ще е тест с различни по 
вид задачи.

По литература ще са 
дават само българските 
автори, изучавани от осми 
до десети клас. Чрез изпи-
тите по желание пък учени-
ците ще могат да получат 
сертификати за владеене 
на език и дигитални уме-

ния. На тестовете ще се 
пишат точки, които няма 
да се превръщат в оценки. 
Тези точки, резултатите 
им, ще бъдат записани в 
Удостоверението за за-
вършен Първи гимназиален 
етап.. В това удостовере-
ние ще влизат още сред-
ноаритметичните оценки 
по предметите от осми, 
девети и десети клас.

 Изключително важно е 
родители и ученици да зна-
ят, че точките, получени на 
Националното външно оцеля-
ване след 10-и клас и всички 
оценки по различните пред-
мети, получени в 8-ми, 9-ти 
и 10-ти клас няма да влизат 
в дипломата за завършено 
средно образование.

Защо тогава е необходимо 
удостоверението за завър-
шен Първи гимназиален етап 
в 10-и клас? С него ученици-
те, които желаят ще могат 
да започнат работа - те са 
вече на 16 и образованието 
нататък не е задължително. 
Ако пожелаят обаче по-късно 
отново могат да се върнат 

в системата. Обществото 
не бива да остава с впечат-
лението, че приключването 
на 10-ти клас и получаване 
на Удостоверение за завър-
шен първи етап е равно на 
средно образование и може 
директно да се продължи 
във висше образование. Не, 
не може.

Учениците, които про-
дължат в 11-ти и 12-ти 
клас ще имат или профе-
сионално, или профилирано 
образование. Ще се учат 
само няколко най-важни об-
щообразователни предмета 
- български, математика, 
чужд език, гражданско об-
разование, но ще има най-
различни профили от по три 
или четири предмета.

 Обмислят се и промени 
в матурите. Те ще са две 
задължителни - едната 
български език на общоо-
бразователно ниво, другата 
- профилиращ предмет. В 
дипломата за средно об-
разование ще влизат само 
оценките от 11-ти и 12-ти 
клас и матурите.

Важно за учениците!

Ето какви матури ги чакат от догодина

В средата на м.януари възпитаници на Центъра за настаняване от семеен тип за деца 
и младежи без увреждания в с.Малък Преславец помогнаха при пренасянето на дърва за 
отопление на НЧ "Йордан Йовков" в селото. "Самоинициативата беше на децата - споделиха 
от читалището. - По-рано през деня, работниците от Кметството нарязаха дървата. Приби-
райки се от училище, като видяха, че ги пренасяме, спонтанно и с ентусиазъм, дойдоха на 
помощ, за което е нашата огромна благодарност".
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Общински съвет-Главиница 
проведе първо заседание 

за годината
На 22 януари т.г. Общин-

ски съвет-Главиница прове-
де редовно заседание. Най-
напред бе приет Годишният 
отчет за 2018 г. за изпъл-
нението на Програмата за 
управление на общината за 
срока на мандата 2016-2019 
г. Отчетът е документ 

с много конкретни факти 
от ежедневната работа 
на кмета и общинската 
администрация, в който са 
посочени приоритетите, по 
които са работили, като 
първият от тях е стаби-
лизиране на финансовото 
състояние на общината. 

По отношение на съби-
раемостта на местните 
данъци и такси има напре-
дък след предприети мерки 
спрямо нередовни платци 
- при план в началото на 
миналата година 757 хил.
лв., изпълнението в края 
на м.декември  е 832 хил.
лв. В отчета са посочени 
всички ремонтни дейности 
и асфалтирането на улици 
извършени в гр. Главиница 
и населените места от 
общината. Общо инвести-
циите са в размер на 3 759 
472,70 лв. 

На сесията бе приет Го-
дишният отчет за състоя-
нието на общинската соб-
ственост и резултатите 
от нейното управление за 
изминалата 2018 г., а след 
него бе утвърдена

нова Годишна програма за 
управление и разпореждане 
с имоти-общинска собстве-
ност за 2019 г. 

Дебати предизвикаха 

предложените изменения и 
допълнения на Наредба №16 
за определяне размера на 
местните данъци в частта 
"данък на моторни превоз-
ни средства", след които 
бе приет новият вариант 
предложен от общинската 
администрация на заседа-
нието.

Съветниците одобриха 
Годишен план за ползване 
на дървесина от общински 
горски територии за ка-
лендарната 2019 г., както 

начинът на ползване на 
поотделите на горските 
територии.

Общински съвет-Главини-
ца избра свои представи-
тели в Комисията за избор 
на финансова или кредитна 
институция - Йозджан Ша-
бан - за член, а Димитър 
Сяров - за резервен член. 

Няма обявена грипна ва-
канция в общинските учили-
ща, информира зам.-кметът 
Соня Петкова в отговор на 
въпрос на общинския съвет-

ник Първолета Антонова 
по време на точка "Разни" 
от заседанието. Заболева-
емостта сред учениците 
е 8-9%. 

На следващата сесия об-
щинският съветник Рашко 
Денев ще получи конкретен 
отговор от кмета на общи-
ната Неждет Джевдет на 
своето питане - плащат 
ли се редовно наемите за 
язовирите техните конце-
сионери или наематели.

 "Колкото пръски от светената водица, толкова 
момченца и момиченца в община Главиница!"

Бабинден или както го 
знаем още Ден на родил-
ната помощ и тази година 
бе отбелязан както подо-
бава в Главиница. В орга-
низацията му се включиха 
Община Главиница, Народно 
читалище "Христо Ботев 
- 1940 г." и Пенсионерски 
клуб "Младост". 

Самодейци облечени в 

национални носии посетиха 
Центъра за спешна помощ 
в града, където ги очакваха 
двете акушерки - 83-го-
дишната Маргарита Няго-
лова и Татяна Христова. 
Там веселите самодейци 
поздравиха двете дами, 
които са помогнали на 
много родилки през своя 
професионален път. От 

името на кмета на общи-
ната Неждет Джевдет те 
им връчиха Поздравителен 
адрес и красиви орхидеи.

А след това... 
След това с музика и 

народни хора празнува-
щите се отправиха към 
сватбената зала, където 
премина общоградското 
тържество.

"По древен обичай със 
светена вода от Йорда-
новден, която взехме от 
Църковният храм "Св.Ди-
митър" в града, за късмет 
и повече деца извършихме 
ритуала "Обредно поливане 
на бабата" - сподели се-
кретарят на читалището 
Диана Карачорова. - Аку-
шерките наричат: "Колко-
то пръски от светената 
водица, толкова момченца 
и момиченца в община 
Главиница". 

Празникът продължи с 
много танци и веселие за-
едно с музикална формация 
"Братя Скорчелиеви" от 
град Силистра.

"Честит Бабинден на всички лекари гинеколози и на нашата акушерка Фатме Кадир - жената, която беше до нас с напътствия и подкрепа в 
най-трудните и най-важните мигове от нашия живот. Бъди жизнена, усмихната и все така всеотдайна в професията. Професия, която за теб е 
не само призвание, но и лична кауза. Благодарим!" - така жените от с.Зебил благодариха на своята акушерка на Бабинден.

"И тази година НЧ "Христо Ботев-1954 г." изпрати Поздравителни адреси до АГО на МБАЛ-Тутракан и до екипа на Медицински център 
"Св.Иван Рилски"-Тутракан, с които поздравихме лекарите и акушерките за техния празник" - информира секретарят на Читалището Зайде Наим

Весел бе празникът Бабинден и за жените от с.Коларово 
организиран от местното Читалище 
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На гости в с. Подлес

Милена АТАНАСОВА, Кмет на с.Подлес:

да окриля нашите потомци 
во нине и до века!

Амин!
Кметски наместник: Милена 

Пенчева Атанасова"
Това е написала в Летописната 

книга на селото Милена Атанасова 
на 11 декември 2011 г., в днешни 
дни - кмет на с.Подлес. И още: 
"Няколко седмици след назнача-
ването ми за кметски наместник 
на селото, в момент на размисъл 
какво мога да направя за хората от 
селото, а и за всички, чиито корени 
тръгват от тук, се зароди идеята 
и огромното желание за постро-
яването на параклис в с.Подлес. 
Селото ни е единствено в община 
Главиница, което не е имало и в 
момента няма християнски храм." 
И следват срещи с отец Васил, с 
представители на Община Глави-
ница, на Русенската митрополия.

Но, да започнем отначало - коя 
е Милена Атанасова?

- Снаха съм в това село от 1988 
г., а иначе съм родом от едно селце 
красиво, с петдесетина жители 
вече - с. Ирник. Имам две деца. 

По стечение на обстоятелствата 
останах в селото и се нагърбих със 
задачи, с които никой не беше пое-
мал досега, за което не съжалявам.

- Селото е живо, въпреки на-
малелия брой население, как се 
постига това в днешни времена?

- Всичко, което е направено съм 
започнала в първия си мандат, 
когато бях кметски наместник. 
Във втория вече съм избран кмет.

Когато ме назначиха за кметски 
наместник се върнах в селото след 
4-годишно пребиваване в Русе. 
Заварих едно доста занемарено 
като улична мрежа село. А когато 
влизаш в едно населено място, 
това прави първо впечатление. 
Тогава имаше 10 човека, които ра-
ботеха по програми и с тях веднага 
разчистихме бурените и застоялата 
през годините растителност.

Училище за кметове, знаете, 
няма и в едно малко населено 
място като си кмет трябва да се 
доказваш пред човека, който е 
назначил, пред хората от селото и 
пред себе си. Очакванията са голе-
ми - един е кметът, той е за всичко.

Параклисът
- Израснала съм в с.Ирник пред 

църквата, къщата ни беше там. 
Моята прапрабаба беше съдър-
жателка на църквата и с моите 

братовчедки сме израснали там. 
Когато дойдох в Подлес, първото, 
което ми направи впечатление 
е, че няма църква. Тайничко се 

надявах, че през годините ще 
тръгне инициатива и селото ще 
има църква, макар тогава да не 
съм била кмет. И ето вече се строи 
параклис. Трудно беше - много 
работа имаше по процедурите 
- по даряването на местото, по 
узаконяване му и се стигна до 
момента по какъв начин ще бъде 
изграден храмът. Начинът е един 
- доброволна работа и дарителски 
средства. Намерихме архитект, 

той изработи проекта, докато се 
стигна до 2014 г. и първата копка. 
Направи я новоизбрания тогава Ру-
сенски митрополит Наум. Винаги 
ще помня първия дарител - дойде 
бивш жител на с.Подлес - Никола 
Калинов (Аптекаря), и дари 1000 
лв. И започнахме дарителската 
кампания за набиране на средства 
за параклиса - от къща на къща, от 
човек на човек. Трудно става, все-
ки по различен начин възприема 
нещата. До 2016 г. събраната сума 
беше много малка. Има дарители, 
които вече не са между живите. 

Винаги давам за пример баба 
Карамфила Янкова, която почина 
на близо 90 г. Тя дойде един ден 
в Кметството и каза: "Ето ти тия 6 
лв. за църквата в Подлес". Много 
са ценни такива дарители.

През есенна на 2017 г. прецених-
ме, че вече има събрани средства 
и бяха направени основите на па-
раклиса. Към 9 хил.лв. струваха те. 
През 2018 г. работата по строежа 
продължи. Когато се види, че нещо 
се получава, тогава има и повече 
дарители - така събрахме още 
средства. През м.август дойдоха 
от Русенската митрополия, за да 
видят докъде е стигнал строежът 
и с тях дойде добрата новина, 
че са ни отпуснати 10 хил.лв. от 
Дирекцията по вероизповедания-
та. С кмета на Община Главиница 
Неждет Джевдет преди това бяхме 

изпратили писмо със снимков ма-
териал до тази Дирекция с искане 
за финансова подкрепа.

Времето позволи и почти до 
Коледа момчетата от строителната 
фирма работиха на обекта, рабо-
тиха качествено.

В края на 2018 г. по банков път 
са получени 19 318 лв. за градежа, 
усвоени са 18 930 лв.плюс 10 хил.

лв. от Дирекцията по вероизпове-
данията.

- Кои са основните дарители?
- С удоволствие ще кажа кои са 

дарителите. Ще започна с братя 
Костадинови, те са трима братя 
родени тук, арендатори на чита-
лищната земя. С решението на 
Общото събрание на Читалището, 
част от рентата за тази земя - 1280 
лв., е дарена за изграждане на 
параклиса. Братя Костадинови 
дариха и материали за покрива 
на стойност 4 124 лв. Имаме 
още лично дарение от областния 
координатор на ПП ГЕРБ - Тодор 
Тодоров - това са тухлите за обекта 
на стойност 1 800 лв. 

Всички дарители са много ценни 
- и малките, и големите: Агротида 
ООД - 2 000 лв., Ширневай Алиш 
Осман - 4 000 лв., Агенция БГ-
Главиница ООД - 500 лв., ЗКПУ 
Триумф - 1000 лв., ЗК "Земя" - 500 
лв., Община Главиница - 3 000 
лв., Албена Костадинова - 500 лв., 
Алианц БГ-Главиница - 1000 лв., 
Вася Кирова и Иванка Дончева 
от Кметство Сокол - 50 лв., Гинка 
и Божидар Стефанови - 100 лв., 
Росица Спасова Тодорова - 200 лв., 
Милена Атанасова - 2 040 лв., от 
касови дарения - 3 148 лв.,  

В кампанията се включват и 
мюсюлмани. Тя продължава и сега, 
събираме средства за дограмата. 
Необходими са 9 хил.лв. Обявили 
сме я и в социалните мрежи и 
много хора, родом от Подлес, 
започнаха да се обаждат. Едно 
обаждане е много ценно за мен, 
от една жена - Диана Георгиева от 
София, тя е внучка на чакръкчията 
дядо Андрей Терзиев. Обеща да 
помогне, както за параклиса, така 
и за читалището.

Имаме добрата подкрепа и от 
Община Главиница, и от техни-
ческия отдел там, за което сме 
благодарни.

Мога да кажа, че изграждането 
на параклиса е моята кауза. Той 
ще се казва "Св. Св.Константин и 
Елена". Дай Боже, по-скоро да го 
довършим.

Историята и 
Читалището

- Когато Кметство и Читалище 
гледат в една посока, работата 

върви. Странното, обаче е, че в 
Читалището няма запазена никак-
ва информация, за нищо. Разви-
вала се е читалищна дейност през 
годините, имало е 2-3 певчески 
колектива, театрална трупа, пече-
лили са златни медали от събора 
в Копривщица през 1986 г., но 
няма снимков материал. Няма ги 
типичните носии, нищо не е запа-
зено. От безхаберие, от нехайство, 

от безконтролност, може би, се е 
получило. Нито в Кметството има 
нещо запазено от преди 2011 г. А 
хората, които могат нещо да кажат 
за историята вече останаха 2-3-
ма. Затова направих Летописната 
книга, нека поколенията след нас 
знаят какво се е случвало в Подлес.

Тук си имаме специфичния го-
вор, диалектът все още е запазен. 
Даже на подлесци наоколо им 
казват китайци, защото диалектът 
е такъв, че понякога не може да 
разбереш какво говорят.

Населението на с.Подлес са 
тракийски бежанци от с.Каваклъ, 
Лозенградско. Това селце и в 
момента съществува в Турция. От 
там сме си донесли селския събор 
- на 3 юни, по стар стил - Св.Св.
Константин и Елена, който ние 
все още празнуваме на тази дата. 
Преди няколко години чичо Кольо 
Аптекаря посети село Каваклъ и ми 
каза, че и до днес там също на 3 
юни е празникът на селото, а църк-
вата се казва "Св.Св.Константин и 
Елена".

От там българите са тръгнали 
след Руско-турската война, част от 

тях са останали в Бургаско, около 
Созопол, а най-здравите работяги 
са тръгнали към Добруджа, за да 
търсят земя и вода. Ето около 
нашия параклис сега се намират 
едновремешните селски кладенци. 
Преди да се заселят тракийските 
бежанци, тук са живели черкези.

В Подлес има и малцинство, 
което е християнско. От стари хора 
съм чувала, че когато потомците на 

нашите деди са се заселили в Под-
лес, това малцинство е било тук. 
Те живеят около т.нар "цигански 
гьол" в посока Ири Хисар, и може 
би са 1/4 от населението сега. Те 
са християни и са възпитавани да 
спазват много традициите, даже 
повече от нас, българите. От край 
време съжителстваме много добре 
с тях.

Чувала съм още, че е имало 
времена, когато с.Подлес е на-
броявало 900 жители. Тук е имало 
начално училище, "Иван Вазов" се е 
казвало, съществувало някъде до 
1970 г. В двора му е имало фонтан 
и бюст на Вазов. За съжаление, 
няма никакъв архив, никаква до-
кументация.

И още нещо характерно за Под-
лес - на Великден тук са известни 
с чеверметата.Това е кисело зеле 
с ориз и прясно свинско месо, 
което се пече в пещ, а не познатото 
печено агне. Традицията повелява 
пещта да се опали привечер, после 
в нея се мята чевермето, което стои 
там цяла нощ. Сутринта се вади и 
това е първото месно ястие след 
Великите пости. Много е вкусно!
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Изграждането на параклис 

в селото е моята кауза

Гинка СТАНЕВА е секретар на НЧ "Развитие - 1907 г." През есента на 
2018 г. приключи ремонта на сградата на читалището. В продължение 
на три години от капиталовата програма на Община Главиница бяха 
отделени и усвоени 45 000 лева за цялостен ремонт на покрива, външ-
на мазилка и изцяло нова ел. инсталация. Жителите на село Подлес 
изказват своята сърдечна благодарност за добронамереността, все-
отдайността и добрата съвместна работа на местната общинска власт.

Към Читалището е създадена Вокална фолклорна група с ръководи-
тел Пенка Димитрова. През миналата година самодейците участваха в 
Празник на фолклорното изкуство "Като жива вода" в град Суворово 
и завоюваха второ място сред 103 участници. 

от стр. 1

Вокалната група при 
НЧ "Развитие-1907 г."

Зрителният салон 

Ремонтираното читалище

Параклисът

Битов кът в 
Читалището


