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Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 2

Година XLIX
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Цена 0.50 лв.

Гошо тръгна на училище
Необходим е Център за деца с увреждания в Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
етето на снимката е Георги Маринов Николов,
заедно със своите майка и баба, с които посети
коледния купон на класа си през декември м.г. Три
години по-рано „Тутракански глас” разказа на страниците си за съдбата на малкия Гошо, който се нуждаеше от
лечение на тежка форма на епилепсия, едно усложнение
сполетяло го след прекаран вирусен менингит на двегодишна възраст. Тогава хората от Тутракан се включиха
в кампанията за набиране на средства и на Гошо бе направена операция, последвана от необходимата терапия.
„Операцията бе извършена в болницата „Св. Иван Рилски”, направиха 2/3 частичен разрез на двете полукълба
на мозъка, за да може да се предотвратят пристъпите,
понеже има много големи увреждания на мозъка, сподели
майката Галя Стефанова. След нея той започна да върви
и постепенно подобрява походката си. Дотогава беше на
легло, на памперси, сега пак получава пристъпи, такава
е болестта, че не се знае кога ще припадне, но друго
е самостоятелно да се обслужва, до тоалетната да
отиде. Ако продължава да има големи припадъци (а той
ги има) обмисляме след 8 месеца операция, чрез която
напълно да бъдат разделени двете мозъчни полукълба, но
после се получава раздвоение на личността, притеснява
се младата жена. Това не е добре– едната половина не
разпознава другата и е голям риск да го поемеш. Сменихме няколко вида лекарства. Невролозите не казват
почти нищо, за да те задържат като пациент, докато
хирурзите ни казват всичко – това е истината. И стига
да попаднеш на хирург, който да ти каже. Терапията правим в „Св. Наум”. Оттам нататък трябва да се работи
много с детето от страна на логопеди. И ако има такъв
Център за деца с увреждания, както навсякъде в другите
градове има, щеше да бъде много добре. За няколко часа
да го оставиш в по-различна среда. Аз виждам, че има
подобрение.”
Гошо вече е 10-годишно момче и през настоящата учебна година да първи път пристъпи прага на СОУ „Христо
Ботев” в 1 „б” клас. Засега той посещава само часовете
по музика два пъти седмично, но това е голям успех,
смята майка му. След такива големи емоции получава и
много големи припадъци и трябва да се внимава с тях.
„Преди това бяхме в детска
на стр. 6

Консултации с обществеността

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Фотоволтаична централа
край Старо село
В

Калина ГРЪНЧАРОВА
арненска фирма има идея да построи Фотоволтаична електрическа централа в землището на
с. Старо село, която ще обхване територия с площ от 100 дка. Предвижда
се номиналната инсталирана мощност
да достига до 5 MW.
Фирмата възнамерява да разработи
ПУП-ПЗ, за да реализира инвестиционното си предложение. За него трябва
да се проведе процедура по екологична
оценка, а съгласно закона, тя започва с
консултации по обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка. В
тази връзка ще бъдат проведени две
консултации с обществеността – в
Тутракан и Старо село на 24 януари.
Местоположението на централата
е избрано след предварителни проучвания, които показват, че районът е
с относина стр. 2

Д

Първо заседание за годината на
Общински съвет-Главиница
на стр. 3



Обявиха списъците с преброители
и контрольори
на стр. 2



От днес започва среднозимното
преброяване на водолюбивите птици
на стр. 2



Драматург, режисьор и театрални
артисти-тутраканци в комедията
"Магазинче на дребно"
на стр. 5
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Преброяване`2011

НОВИНИ
АДВОКАТ ИРЕНА РУСЧЕВА
е новият юрисконсулт на Община Главиница. Тя се
грижи за законосъобразността на общинските начинания от началото на тази година. Досега юрисконсулт
беше друг силистренски адвокат – Костадин Велков.
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР`2011
Разпределението и начинът за разходване на средствата в областта на културата бяха обсъдени вчера
на работна среща в Тутракан между представители на
местната администрация и на читалищата. Дискутирани са и нови моменти от работата на читалищата,
както и дейности в Културния календар.
ХРАНЕНЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ
Вчера в залата на Общината се проведе една от
поредицата срещи във връзка с формирането на тазгодишния общински бюджет, на която специалисти от
общинската администрация заедно с представители
на ЦДГ, основните и средните училища обсъдиха разпределението на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските
градини и на учениците от 1-ви до 4-ти клас.
„ВИНАРИЯ`2011”
В първата седмица на м. февруари ще се проведе
традиционната изложба-конкурс „Винария”, в която
местни винопроизводители ще имат възможност да
покажат вино от последната си реколта. Най-добрите
ще бъдат премирани от организаторите – общинската
администрация.
КРИМИНАЛЕ
Двама водачи, седнали зад волана след употреба на
алкохол, са установени от служители на РУ „Полиция” –
Тутракан. На 7 януари около 19.00 часа в село Шуменци
37-годишният Ш.К. бил засечен да управлява „Опел Корса” с 1,38 промила алкохолно съдържание. Ден по-късно
по пътя за село Подлес при проба с алкотест на А.А.
(39 г.) - водач на „Форд Ескорт”, били регистрирани
2,29 промила алкохолно съдържание.Срещу водачите
са образувано досъдебни производства.
Взломна кражба е извършена в нощта срещу 12
януари в село Калугерене. Неизвестно лице разбило
вратата на магазин и откраднало 11 стека цигари
различни марки и наличните в касата около 100 лева.
На мястото е извършен оглед и е образувано досъ-

дебно производство.

Ясна е идеята за новия етап
на „Красива България”
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Благоустрояване на Крайдунавския парк в Тутракан” е
идеята, на която се е спряла общинската администрация
за кандидатстване по популярната програма „Красива
България”, стана ясно през седмицата.
Подобектите включени в проекта са изграждане на
панорамни стълби и крайбрежна алея, осъществяващи
достъп до туристическа атракция – археологически
паметник „Северна крепостна стена на античен кастел Трансмариска”, както и подмяна на дограмата на
Общинския Център за извънучилищни дейности.
Панорамните стълби по същество са паралелна пешеходна връзка и са продължение на т.нар градоустройствена ос водеща от сградата на Община Тутракан през
парковата зона с паметника на Васил Левски и достига
до Крайдунавския парк на по-долно ниво.
Общата стойност на проекта е 200 хил.лв., като
съгласно условията на Програмата, 50% е съфинансирането от страна на кандидатстващите организации.

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

Новата църква в с.
Белица вече е издигната, но се нуждае от
средства за довършителни работи.
Инициативният
комитет, който през
годините на съграждането, активно
съдействаше в дейностите, се обръща
към всички, които
могат да помогнат
да се включат в благородната кауза.

Благочестивите си намерения можете да споделите, като се
обадите на:
Димо Денчев – 0888 230 596
Петра Пенчева – 0885 505 250
Костадин Манев, Кмет - 0899 993 622
Свещеник Йордан Николов – 0884 939 365

Обявиха списъците с преброители
и контрольори
Преброяването започва
в 0.00 часа на 1 февруари
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 10.01.2011 г. са
обявени списъците с
одобрените преброители, контрольори и резер-

За месеца, през който
се набираха преброители
и контрольори в област
Силистра са подадени 1468
заявления при необходими

Еднодневен курс на обучение
С одобрените кандидати за участие в Преброяване`2011
предстои да се проведе еднодневно обучение.
По предварително обявения график, в Тутракан
обучението е насрочено за 22 януари (събота) от
9.00 часа в залата на Общинския съвет, а в Главиница - на 24 януари (понеделник) от 9.30 часа в
„Сватбения салон”.
По време на обучението ще бъдат разяснени правата
и задълженията на преброителите и контрольорите и
указан начинът на попълване на преброителните карти.
Присъствието на всички одобрени лица е задължително.
ви за Преброяване`2011 в
сградите на Териториално
статистическо бюро –
Силистра и Общинските
администрации, съобщиха
от статистическата институция.

877 или с 67% повече от
необходимите лица за работа по Преброяване`2011.
За Тутраканска община
са одобрени общо 122 лица,
от тях – 88 преброители,
23 контрольори и 11 резер-

Първи етап - от 0 часа на 1 февруари 2011
г. до 24 часа на 9 февруари 2011 г. преброяването
ще се извършва по интернет чрез информационна
система „Преброяване`2011”.
Втори етап - от 8 часа на 10 февруари 2011
г. до 20 часа на 28 февруари 2011 г. преброяването
ще се извършва чрез посещение на домакинствата,
сградите и жилищата.

ви. В Главинишка община
ще работят общо 85 лица
- 61 преброители, 17 контрольори, а резервите са 7.
Статистическите данни
сочат още, че от одобрените кандидати за преброители и контрольори за
област Силистра, преобладават жените – 73%. От
лицата, които ще работят
по Преброяване`2011 г. –
76% са на възраст между
31 и 60 навършени години,
18% са на възраст до 30 го-

дини и 6% са на 61 и повече
години. Лицата, кандидати
за преброители и контрольори, трябваше да притежават минимум средно
образование. Одобрените
преброители, контрольори
и резерви са - 52% със
средно образование и 48 %
с висше образование. От
общо 877 преброители, контрольори и резерви – 33%
към момента на подаване
на заявленията са заявили
че са незаети.

От днес започва среднозимното преброяване на
водолюбивите птици

В

периода от 14-16
януари 2011 г. ще
се проведе 35-тото
среднозимно преброяване
на водолюбивите птици. То
се организира от Wetland
International и се провежда в
цяла Западна Палеарктика
(Европа, Близкия Изток, и
Северна Африка), съобщиха
от РИОСВ-Русе.
Данните от преброяването са представителни,
а методиката е част от
Националната система
за мониторинг на биологичното разнообразие.
Установяването на числеността, динамиката на
популацията на зимуващите в България водолюбиви
птици, както и влажните
зони, които обитават са
от голямо значение за
определяне на мерките за
тяхното опазване.
В тазгодишното преброяване РИОСВ-Русе ще

участва с два екипа по
маршрутите Защитена
зона „Рибарници мечка”
край гр. Русе и Мартен Бръшлен.
В двата екипа ще присъства представител на
Българското дружество
за защита на птиците, а
към втория маршрут ще
се присъедини д-р Йордан
Куцаров от Дирекцията на
Природен парк „Русенски
Лом”.
Освен точките за наблюдение по поречието
на Дунава, приоритетни
зони ще са Защитените
местности „Калимок-Бръшлен”, „Остров Пожарево”,
„Гарвански блата”, „Малък
Преславец” и поддържан
резерват „Сребърна”, където ще се включат експерти на Изпълнителната
агенция по околната среда
и водите.
Обект на среднозимно-

то преброяване са всички
видове птици, за които
влажните зони са основно
местообитание – източник на храна, място за
почивка и/или отглеждане
на потомство. Към тях
се включват изцяло разредите гмуркачоподобни,
гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникопо-

добни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови
и дърдавцови.
Експертите се надяват
да наблюдават повече водобюбиви птици на големите разливи на река Дунав,
предвид суровите зимни
условия в Полша, Латвия,
Естония и други страни от
“ТГ”
Северна Европа.

Консултации с обществеността

Фотоволтаична централа край Старо село
от стр. 1
телно висока слънчева радиация – около 1300 kWh/m2.
Предвижда се централата да бъде изградена от найвисококачествени компоненти, които ще бъдат транспортирани до мястото за монтаж.
Фотоволтаичната централа ще бъде комплектувана
с инверторни станции, които ще бъдат доставени в
готов блоков вид. В комуникационно отношение територията ще се обслужва от вътрешно алейна мрежа,
а достъпът до имота ще се осъществява от същест-

вуващите пътища.
Имотът за централата не попада в защитени територии. Най-близо до него е „Лудогорие-Боблата”, както
и „Калимок-Бръшлен”, „Сая Кулак” и „Остров „Пожарево”.
Според специалистите на фирмата, производството
на електроенергия от слънцето не генерира никакви
вредности за населението и обслужващия фотоволтаичния парк персонал, околната среда и биоразнообразието
в района.

Историческият музей отчете дейността си
Калина ГРЪНЧАРОВА
Обзор на работата на Историческия музей през изминалата 2010 г. направи неговият директор Петър
Бойчев по време на заседанието на Музейния съвет
проведено на 11 януари, като акцентува върху работата по материалите за двутомната „История на
Тутракан”, честването на 70-годишнината от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България и
освобождаването на Тутракан, извършената научноизследователска дейност, работата по проекти, както
и участието на музея в мероприятия от Културния
календар на общината.

Припомняме, че през м. септември 2010 г. излезе и
съвместното юбилейно издание на Историческия музей
и в. "Тутракански глас" - "70 години Свободен Тутракан".
Издаването на „Историята на Тутракан” е на финалната права - очаква се тя да е бъде готова в навечерието на Националния празник на страната - 3 март,
а в приетия план за работа през настоящата година са
залегнали дейности, на които тутраканската общественост ще стане съпричастна през идните месеци,
една от които е 95-та годишнина от Тутраканската
епопея, за която се готви научна конференция.
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Първо заседание за годината на Общински
съвет - Главиница
О

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщинският съвет в
Главиница определи
нова численост на
персонала в дейност „Ученически столове” на проведеното в сряда, 12 януари,
първо за годината свое

заседание. Утвърдени са и
средните месечни основни
работни заплати, считано
от 1 февруари. Финансирането на тази дейност се
осигурява от местните
приходи. Така в стола на
СОУ „Васил Левски” в гр.
Главиница щатът се завишава с половин бройка, а в

ОУ „Иван Вазов” в с. Зафирово с една. В останалите
две средищни училища - в
Сокол и Листец, щатовете
се запазват – по един предвид броя на ползващите столова храна ученици.
До това решение се

стигна заради въвеждането на целодневна организация на учебния ден и столово хранене в средищните
училища на Главинишка
община за настоящата
учебна година. Данните
сочат, че в с. Листец сутрин и на обед ще се хранят всички ученици – 64 на

брой, в с. Сокол закуската
е за 47 ученици, а обядът
за 96. В с. Зафирово всички
129 ученици ще закусват
и обядват, а в Главиница
закуската е за 158 ученици, а обядът – за 160.
Началникът на направление
„Образование” Хюсеин Хамди обясни, че разликата
в броя на учениците за
закуска и обяд е нормална,
защото те се ползват по
желание. Задължителна
закуска се осигурява само
на учениците от 1-ви до
4-ти клас.
На същото заседание
общинските съветници
отмениха три свои решения взети на сесия проведена на 20 декември
2010 г., които са върнати
от Областния управител
като незаконосъобразни.
Решенията се отнасят до
откриване на процедура за
предоставяне на концесия
на язовир в землището на
с. Бащино, промяна предназначението на имот от
пасище във воден обект
и решение свързано с покупката на микробус от
общинска фирма.
Кметът Насуф Насуф
поясни, че предложенията
предмет на върнатите ре-

шения се обсъждат с новия
юрисконсулт на Общината
адвокат Ирена Русчева и
ще бъде преценено дали
да бъдат отново внесени
на сесия.
6 000 лв.от бюджета
на Община Главиница ще
бъдат предоставени на
Община Тутракан за финансиране на етап „Изграждане на капацитет на
потенциална Местна инициативна рибарска група
Главиница-Тутракан-Сливо
поле” – това бе послед-

ното решение на местния
парламент на Главиница в
заседанието.
На финала му кметът Насуф информира, че администрацията има намерение
да включи в Общинската
програма за управление и
разпореждане с общинско
имущество разпродажбата
на маломерни парцели и да
предложи идеята на следващата сесия. Основните
мотиви, според него, за
тази стъпка са, че те са
трудни за управление от

Общината, трудни са и
като събираемост на наемите и излизат от обсега
на администрацията и на
кметовете по населени
места.
Ашкън Салим, експерт в
Общината, поясни на съветниците, че проблем с
маломерните парцели има
и в други общини и като
най-удачен вариант те са
пристъпили към разпродажба. „Нашата инициатива е
подобна”, добави още той.

Подготвя се стартирането на трансграничен проект
Калина ГРЪНЧАРОВА
аботна среща за
уточняване на техническата документация по проект „Зеленото
злато на Дунава” домакинства Тутракан на 12 януари. Водещата организация
по проекта е ОНЧ „Н. Й.
Вапцаров” в партньорство
с Музея на цивилизацията
в румънския град Олтеница
и Областна администрация
- Силистра. Той е на обща
стойност 886 709 евро и
се финансира от ОП „Трансгранично сътрудничество
България - Румъния”.
Целта на проекта е да
подобри разбирането за
опазване на околната среда, устойчивото развитие
и изменението на климата

Р

Е

в областите Силистра
и Кълъраш на базата на
модел, който може да се
мултиплицира и в други
трансгранични области.
В него са залегнали седем групи дейности – освен
управлението на проекта
и идентифициране на заинтересованите страни,
също и семинари, фестивали, изработването
на рекламни материали,
дейности по подобряване
институционалния капацитет и др. В крайна сметка
като резултат се очаква
да се създадат партньорски мрежи за информиране
и екологична просвета.
Проектът ще се осъществява във всички общини на двете области в

продължение на 18 месеца.
На работната среща
освен представители на
тутраканското читалище
и Музея на цивилизациите
в Олтеница участваха и
експерти от Управителния
орган на програмата, който е базиран в гр. Кълъраш.
Техническата документация ще бъде представена
за одобрение в Управителния орган и най-късно до
два месеца се очаква да
бъде подписан договора за
същинската реализация.
На снимката:
Момент от срещата Музеят на цивилизацията в
Олтеница е представен от
директора Доне Шербанеску и музейния специалист
Ливиу Кристеа.

Запечатаха нередовни бензиностанции

кипи на НАП – Силистра
осъществиха през седмицата проверки на бензиностанции и газ-станции в
Силистра и областта съвместно с
журналисти. Целта на проверките
е да се установи дали обектите
са свързали касовите си апарати
с информационната система на
НАП, както изисква законодателството.
До 10 януари всички обекти
за продажба на течни горива в
страната трябваше да се вържат
към НАП, за да предават директно
данни за оборотите си.
За 24 часа са запечатани една
бензиностанция в Силистра и
три в Дулово. На собствениците
ще бъдат съставени актове за
установяване на административно
нарушение. Минималната глоба е
в размер на 3000 лв. При повторно
нарушение санкцията може да
достигне до 10 000 лв.
Инспекциите ще продължат,
докато бъдат проверени всички
обекти за продажба на течни

горива в област Силистра.
До редакционното приключване на броя проверки в Тутракан не
бяха извършени, но наблюдателни
читатели информираха, че след
изтичане на срока за свръзка с
НАП някои от бензиностанциите
"са дръпнали превантивно кепенците". Единствено бензиностанция "Моника-92" е работила
безпроблемно, защото там е
монтирано устройството за връзка
с приходната агенция още преди
Нова година.
Целта на свързването на касовите апарати на обектите за
продаване на течни горива с НАП
е да се предотврати укриването
на обороти от страна на бензиностанциите и да се извадят
сивите обороти на светло. На вид
допълнителното устройство е продълговато, с неголеми размери,
свързано е с касовия апарат и се
поставя точно до него. Картата на
България с инициали BG вътре в
нея на касовия бон указва, че оборотите в този търговски обект се

Днес изтича срокът за подаване
на VIES-декларациите

Н

следят денонощно от данъчните.
След изграждането на връзката
между фискалните системи на
търговците на горива и НАП ще е
възможно по компютърен път да
се следят всички отклонения от
среднодневните обороти за съответния обект и при отчитане на
отклонения, данъчни инспектори
ще посещават обекта за физиче-

ска проверка.
Припомняме, че най-късно до
края на септември 2011 г. всяка
регистрирана по ДДС фирма трябва да свърже касовия си апарат
с информационната система на
приходната агенция, а до края
на март 2012 всяко фискално
устройство в страната трябва да
изпраща данни до НАП.
“
ТГ”

а електронната си поща 10 500 фирми получиха
уведомление за промяната в режима на подаване на
VIES-декларации от началото на 2011 г. От тази
годината всички фирми, които са регистрирани по Закона
за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и са задължени да подават VIES-декларации, трябва да изпращат
ДДС-документите си в НАП само по електронен път.
Това означава, че тези дружества, които са извършили
вътреобщностни доставки, доставки като посредник в
тристранна операция или доставки на услуги с място
на изпълнение на територията на друга държава-членка
през месец декември 2010 г., трябва да подадат до 14
януари 2010 г. по електронен път: 1. VIES-декларацията
за тези доставки, 2. Дневниците за покупки и продажби
и 3. Справката-декларацията по ЗДДС.
Подаването на ДДС-документи по електронен път е
услуга на приходната администрация, която спестява
време, средства и нерви на представителите на фирмите. За да се ползва обаче, е необходимо наличието
на електронен подпис. Ако представителите на фирмата нямат такъв, то те могат да упълномощят друго
дружество, което притежава електронен сертификат
(например счетоводна фирма), да подава декларации от
тяхно име чрез интернет.
Годишно по електронен път се подават над 1,5 милиона
декларации по ДДС, а спестените средства на фирмите, по
“ТГ”
изчисления на НАП, са в размер на над 1 млн. лв.
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ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО

„И как сме горди, че
земята
в която битката
гърмя,
Отечеството наше
свято
се казва Ботевска
земя!”

Н

а 6 януари т.г. в библиотеката на СОУ
„Христо Ботев“ тържествено бе отбелязан
денят, в който се е родил

патронът на училището.
Празникът, преминал под
надслов „ Затуй му пее песента...“, за пореден път
ни убеди, колко страшен
и славен е пътят на великия българин от изгрева
до залеза му. Момчето
от Калофер, учителят от
Задунаевка, буйнокосият
хъш от Букурещ и Браила,
войводата с огнени слова
и днес ни призовава „Кажи
им, майко, да помнят!“
Слушахме с трепет и
вълнение стиховете и песните от Ботев и за Ботев, изпълнени от Елица
Василева, Николай Калчев
и детска формация „Български патриоти“ от 3 б
клас, Мартина Браткова
от 4 б клас, както и Мария
Терзийска, Ирен Маринова
и Християна Христова от
7 б клас. Аплодирахме и
трите участнички от 7

б клас в състезанието,
посветено на личността,
живота и творчеството
на Ботев.
Жури в състав: председател – Геновева Стоянова и
членове - Ценка Маринова и
Ани Монева оцениха резултатите и приветстваха
състезателките, след което директорът на училището Дияна Станкова им
връчи грамоти и награди.
На първо място се класира

Мария Терзийска. Второто място бе заето от
Християна Христова, а на
трето място остана Елеонора Георгиева. Децата от
ДФ „Български патриоти“

поздравиха с песен трите
седмокласнички.
Участниците в празника бяха приветствани и
наградени и от Ани Монева – секретар на НЧ „
Н.Й.Вапцаров“. Тя дари
от името на читалището
списания „Везни“, които да
са в помощ на учители и
ученици в учебния процес.
Директорът Дияна
Станкова връчи благодарствени адреси на ученици
и учители, дарили книги на
училищната библиотека в
навечерието на Първи ноември – Ден на народните
будители. Имената им са
изписани на Стената на
дарителя. Това са учителите Маргарита Димитрова
и Милен Бакърджиев, както
и учениците Мария Илиева от 4 а клас, Йорданка
Петрова от 7 а клас и Иван
Николов от 9 б клас.
Благодарствени адреси
получиха също учителите
и учениците, които се
включиха активно в организирането и провеждането

на акцията „Дари книга на
училищната библиотека“
и празника „ Затуй му
пее песента...“. Това са
учениците от 3 б клас и
тяхната учителка Румяна

Статева, учениците от 7
б клас и преподавателките
Ценка Маринова и Пенка
Велкова. Помощ и огромно
съдействие при подготовката на празника ни оказаха също Иванка Арсенова и
Надежда Минчева.
От сърце благодарим на
всички тях за добрите дела
и благородните им сърца!
Изказваме благодарност
на присъстващите ученици
от 3 а клас, 3 б клас, 4 б
клас, 7 б клас и класните
им ръководители Добринка
Вълкова, Румяна Статева,
Ангелина Тодорова и Ценка
Маринова, че подкрепяха
участниците и се включваха активно в задачите
и въпросите, отправени и
към тях. Част от Ботевите стихове запяха не
само участниците, но и
техните учители Ангелина
Тодорова и Пенка Велкова.
В края на Ботевия празник с патос и изправени
на крака всички ученици и
учители изпълниха химна
на училището. Вълнение
обхвана сърцата ни при
мисълта, че сме възпита-

Именниците празнуваха
Вероника ШЕРБАНОВА
На Ивановден се състоя
вторият по ред празник,
организиран от Община Тутракан и Образцово народно
читалище “Н.Й.Вапцаров”
гр. Тутракан, с който бяха
поздравени тези които носят
едни от най-популярните
имена у нас – Иван, Иванка,
Йордан, Йорданка и техните
производни. Празникът се
домакинства и този път от
ресторант "Москва".
За съжаление в уречения
час в ресторант “Москва”
пристигнаха малка част от
поканените 447 души, но
такива празници трябва да
има, за да се превърнат в
една хубава традиция. Това

ници и служители на вековно училище. Доказахме,
че заедно можем всичко.
Работейки отговорно и
в екип се постигат отлични резултати, а удовлетворението от тях е
безгранично. За мен тази
инициатива се превърна в
истински празник на духа в

дани са носители на имената
Иван и Йордан и надеждата
за промяната на тази тенденция.
За доброто настроение
на всички се погрижиха
формация “Извор”, Танцова
формация “Дунавска младост” с ръководител Елена
Атанасова и Вокална група
“Северина” с ръководител
Пенка Велкова.
Празникът уважи и Иван
Радев – смелчагата, който
за трета поредна година
на Йордановден успява да
извади кръста от ледените
води на р. Дунав.

Анка КОЗАРЕВА,
Библиотекар

Срокът за регистрация на
безработните - намален

П

заяви инж. Георги Георгиев,
кмет на Община Тутракан,
в поздрава си към всички
именници. Той каза още,
че главната цел е да бъдат
почетени именно носителите
на традиционните български
имена и да имат те възможността да се събират и да
празнуват заедно.
Именниците приветстваха още Румяна Капинчева,
зам.-кмет и председател на
Читалищното настоятелство
и Ани Монева, секретар на
читалището. Те изразиха
огорчението си от факта, че
все по-малко наши съграж-

името на нашето минало и
нашето съвремие, изпълнено с динамика и предизвикателства. Благодаря на
всички, които участваха.
Доказаха, че са от хората,
на които може безрезервно
да се разчита!

ълно обезщетение
за безработица
през 2011-та вече
ще се дава само ако
регистрацията в Бюрата по труда е станала
в срок от 7 работни
дни от прекратяване на
осигуряването. При покъсна регистрация срокът на обезщетението,
определен от Кодекса за
социално осигуряване, се
намалява със срока на
закъснението. За промяната, станала факт в
последните дни на 2010
г., напомниха от НОИ.
Досега срок за регистрация на безработните
нямаше. Изискваше се
само да имат такава при
подаване на заявление за
обезщетение в НОИ, което и преди, и сега може
да стане до 3 месеца от
съкращението. На практика това означава, че
ако човек е съкратен на
1 януари 2011 г., но реши
да подаде заявление за
обезщетение на 30 март
и тогава се регистрира в бюрото по труда,

ще получава с почти 3
месеца по-кратко пари
от НОИ. Ако обаче се
регистрира в рамките
на 7 работни дни, дори
да подаде заявление на
30 март, ще получава
обезщетение за целия
определен от КСО период, който зависи от
стажа.
Със 7 дни регистрация
от 1 януари се обвързва
и казусът, при който
изплащането на обезщетение за безработица е
било прекратено заради
започване на работа, но
се възстановява отново,
ако на новото място
лицето работи по-малко
от 9 месеца.
Хубавата новина е, че
таванът на обезщетенията за безработица
отпада окончателно и
вече е 60% от средния
осигурителен доход, но
за 18 месеца назад. Преди беше за 9 месеца. Освен това минималният
дневен размер скача от
6 лв. на 7.20 лв.
“ТГ”
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Драматург, режисьор и театрални
артисти-тутраканци в
комедията "Магазинче на дребно”
„Ако нямаме жива
съвременна литература, все повече ще се
отчуждаваме от литературата на нашето
минало.”
Т.С.Елиът, „Социалната функция на поезията”

„Те стават все подобри” – оценка, придобила популярност за
режисьора и артистите от самодейната
театрална трупа към
местната болница,
реализирали на сцената на читалището ни
една от творбите на
драматичния писател
и поетеса, нашата
съгражданка Румяна
Капинчева.

Б

и било добре, ако се
проведе анкета сред
гражданството – коя
театрална постановка
през последните години
му е допаднала най-много.
Тогава комедията „Магазинче на дребно” трябва
да се съпоставя в съзнанието на съгражданите ни
с драматични творби от
класиката и от съвременната чужда драматична
литература. Наистина,
тежка борба за признание,
но борба нужна, достойна
и водеща до напредък в
културата на града ни. Не
бих казал, че „Магазинче
на дребно” би изглеждало
като някакъв „дребосък”,
попаднал по погрешка сред
„гиганти” (както не бих в
никакъв случай подценил
режисьорската работа
на Ценка Бойчева, създала театрална трупа
към болницата и вдъхнала
сценичен живот на тази
и на други драматични
творби от литературното
ни наследство), тъй като
на негова страна могат
да се отбележат няколко
безспорни предимства:
творбата е подчертано
съвременна, нещо повече
– остро актуална, защото в нея майсторски се
интерпретират едни от
най-парливите социални
проблеми на съвременността ни: за мъчително
драматичния преход от
тоталитарното към демократичното общество и за
съпровождащата го вече
две десетилетия криза в
материалната и духовната
ни култура, виновник, за
която в немалка степен са
политиците ни, наследили в
най-голямата си част едни
от най-деструктивните
черти на политическата
ни каста от близкото и
по-далечното ни минало
– безскрупулния егоизъм,
при който индивидът не
впряга умствени способности и предприемчивост за
обогатяването си, а чрез
нечестни средства придобива високия си социален
статус, прикривайки по
този начин интелектуалната си посредственост;
грандоманщината, произтичаща от празнота в
личната култура, заменена
с едно лустро, под което
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прозира или професионална некомпетентност, или
морална поквареност; парвенюшко самодоволство
на случайно издигнали и
закрепили се на високи
постове – или на такива,
от които чрез скрито
нарушаване на законите
се печели – духовно нисши
люде, каквито в пиесата
са данъчните инспектори Стоименов, Столиков,
Сточуков, едно сполучливо
съвременно превъплъщение
на вездесъщия в обществено-политическия и икономическия ни живот Бай
Ганьо. Трябва да се добави,
че потомците на Бай Ганя
не се гнусят да играят понякога и ролята на културтрегери, стига само така
„да ударят кьоравото”, а
комерсиализацията на една
култура е тежък симптом
на загниването й.
Пиесата на Капинчева се
харесва на съгражданите
ни преди всичко с добре
изградените образи, които
са жизнени, защото в тях
е постигнат сполучлив
баланс между конкретното
и обобщеното, самобитно
индивидуалното и социално
характерното. Коя възрастна жена не би видяла
в образите на леля Славка
една вечна оптимистка
от рода на Вазовата кака
Гинка от „Под игото”, майсторка на шегите и на леля
Цеца, вечно недоволната
пенсионерка, проектирано нещо съществено от
собствената й духовна
нагласа от стремежите
и мечтите й за по-сносен,
по-добър живот, както и
потреса й от тяхното
неосъществяване. Веднага
ще отбележа, че диалогът
между двете „лелки” е
един от най-интересните
и остроумните в пиесата,
равен на любими пасажи
от класиката ни, особено
от Алековата книга за Бай
Ганя, макар че „байганенето” е „запазена марка” за
хора от типа на Сто-именовците, Сто-лицовците и
Сто-чуковците. Трябва да
си безпаметен и безчувствен, за да не запомниш,

че без очила леля Цеца
вижда лицата на политиците на снимките им като
неясни цветни петна, а с
очила – всичките в сиво,
т.е. безлични и да не разбереш иронията на леля
Славка, която й препоръчва
да замени белите стъкла
на очилата си с розови.
Капинчева умее да придаде неочаквано нов смисъл
на стари сентенции, на
традиционни, превърнали
се в митове, образи, които се изпълват със силни,
понякога и с брутална
съвременна жизненост,
но тя умее да извайва и
образи на почтени, честни, страдащи хора, които
като пробуждат у нас
нежни, скръбни, трагични чувства, извършват
традиционния катарзис
(пречистване) на душите
ни. В този смисъл сполука
в творбата й е образът
на Ясен, принуден за поеме
пътя на тежкото гурбетчийство, за да спаси живота на дъщеря си, нуждаеща
се от скъпа операция, за
която е готов не само да
се лиши от жилище, но и да
пожертва себе си. Защото
гурбетчийството, което
има за мотив такава свята цел, е една истинска
саможертва. Този мотив е
застъпен и в отношенията
между обичащите се млади
хора Ники и Лили, но е представен с повече нюанси,
поради което хумористичното и оптимистичното
доминират над скрития
трагизъм. Както и в другите си драматични творби
Капинчева постига дълбини
в народопсихологията ни,
защото успява да покаже
двете полюсни състояния
в националния ни характер:
на трагичната родителска
саможертвеност на Ясен,
към която гравитира и
упоритата борбеност за
оцеляване на леля Цеца,
в която надеждата за
успех, както при митичния Сизиф се заменя от
пропадане в бездната и
отново възмогване нагоре,
авторката противопоставя жестоките съвременни

проекции на вездесъщия
Бай Ганьо. Само че грубото
клеветене и бруталното
„смачкване” на чуждите
репутации се допълва и с
едно замаскирано със „законност” мошеничество,

поради което трагизмът
на обикновените хорица
като леля Славка и Ясен е
несъмнено по-мъчителен.
Тъй като мисълта ми постоянно кръжи около тези
образи, ще си позволя да
приведа пасажи от есето
на проф. К. Гълъбов, добър
изследовател на Гьоте,
Шилер и Хайне, „Психология на българина”: „Много
малко са народите, които
притежават в такава
висока степен най-ценната семейна добродетел
– любовта към рожбата.
Българката, особено селянката, обича детето
си с непоквареността на
един инстинкт напълно
първичен. Почти толкоз
силно обича детето си и
българинът. Любовта към
рожбата е оня фактор,
който определя в най-висока степен посоките на
живота му… За да спестят някои и друга пара

за децата си, или за да
ги изучат, родителите в
България се подхвърлят
на лишения, на каквито не
са способни родителите в
никоя културна страна в
Европа.” Нима леля Славка
е избрала Сизифовата си
съдба само за да прехранва
себе си, а не поради обичта към децата и внуците
си – тя би направила всичко, за да получи внучката
й Лили добро образование
и да бъде щастлива. В
това отношение саможертвата на Ясен е само
една по-висока степен от
нейната. Но К. Гълъбов е
посочил и подчертано негативни черти у българина:
„Доколко сме обеднели в
емоционалния си живот,
доколко сме неспособни за
въодушевяване, се вижда
и от обстоятелството,
че култът към личността е напълно чужд. През
своето самостоятелно
съществуване от освобождението насам българинът
не възвеличи нито една
политическа личност до
степента на всенародна
почит, нещо повече: изби
със сурова свирепост найвидните си политически
дейци.”
Нашата ахилесова пета
е в това, че не сме развили в достатъчна степен
своите социални чувства,
защото една нация е жизнена и способна за прогрес,
когато и в общонародните си дела е способна на
онази саможертвеност,
която проявява към най-

близките си. Тогава тя
постига своята духовноинтелектуална зрялост,
която още ни липсва, за да
започнем да рекрутираме
от себе си един по-стойностен политически елит.
Най-убийственото за нас
е възприемането за наше
верую на Бай Ганювата
„мъдрост”: „Всички са маскари!” Защото това е
отказ от мислене, равно
на политическо самоубийство. Трябва по-внимателно да се вглеждаме и
в себе си, и в другите, без
да ги делим по етническа и
религиозна принадлежност,
без да бъдем безкритични
към мнимите „наши” и несправедливо критични към
„ненашите”, защото всеки
народ носи отговорност
за своя елит. Значи нещо
немалко ни е липсвало като
общност, щом не можем
да я устроим добре. Всяка
зрялост на личността и
нациите се постига чрез
самопризнание, а основна
роля в него играе духовното възмогване над трудностите и страданието, когато станем способни да
разберем и обикнем другия,
народа си, както обичаме
себе си. И чрез собствената си дейност да служим
на обществото, народа,
нацията си, за да не бъде
празни думи девизът „България над всичко!”, което
означава разбирателство
между себе си и с другите
народи.

Петър ТОДОРОВ

Зима
За децата малки тя е най-любима,
прави ни щастливи тази бяла зима.
Бели снежинки валят от небето.
Сняг вали, вали, вали...
Мили, хубави снежинки,
леко си летете ниви, дворища, градинки,
всичко засипете.
Че след вас зимни хали
силно ще завеят,
а без вас семената
как ще оцелеят?
Хора, зверове и птици
гледат снежните звездици,
само в планината бяла
баба Меца е заспала.
Арзу ЕРХАН,
4 "а" клас, СОУ „Йордан Йовков”
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общност

Гошо тръгна на училище

от стр. 1
градина, в „Полет”, но там
не се получиха нещата – не
го вкараха с децата в група, а докато сега класната
Диана Маринова беше подготвила децата, нямаше
излишни въпроси, всички
го приеха много добре,
доволна е Галя Стефанова.
Два пъти през седмицата,
на място в дома им идва
и логопед – Теменужка
Цонева. Личен асистент
на детето продължава да
бъде неговата баба.
Родителите на Гошо
работят във фирма „Амон
Ра” и продължават да
живеят в една от базите
на фирмата. „Много помагат и Николай Николов, и
Здравко Кръстев, с каквото могат помагат, никога
не са отказвали. Благодарим, за всичко, което са
ни дали. Благодарим и на
класната Диана Маринова,
на логопедката Теменужка
Цонева, на Георги Пенев,
на майка му – леля Радка,
които ни помагат също,
когато тръгнем за София,
каза в края на срещата

мястото, където може да
се осъществи идеята им. А
за финансиране на подобни
начинания има множество
международни програми и
донори. Въпрос на инициатива.”
Три години по-късно
едната ясла е намерила
предназначението си, но
втората – срещу бившата
„Терма”, продължава да се
руши.
Въпрос на инициатива…

ни Галя.
В бр. 29/13 юли 2007 г.
на „Тутракански глас”,
статията „Да помогнем
на Георги!” завършва така:
„Галя и Марин (б.а.- двамата родители) поставиха
един много съществен
въпрос – необходимостта от изграждането на
Дневен център за деца с
увреждания. Двете детски ясли стоят празни и
пустеят от години. Те са

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

ОБЯВА

от Община Тутракан
№РД-144/12.01.2011г.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за
строителство, дейности и технологии /ДВ, бр. 25/2003 г./,

УВЕДОМЯВАМЕ:
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води
с прилежащи довеждащ колектор, водопровод и доизграждане на канализационната
мрежа на гр. Тутракан”
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно,
пътно и др.: Изготвяне на Подробен устройствен план за избор на площадка за
изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с прилежащи довеждащ
колектор, водопровод и доизграждане на канализационната мрежа в гр. Тутракан
като се приложи съвременна технология за пречистване на отпадни води.
2. Резюме на предложението:
Изготвяне на ПУП за избор на площадка за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с прилежащи довеждащ колектор, водопровод и доизграждане
на канализационната мрежа в гр. Тутракан като се приложи съвременна технология за пречистване на отпадни води и на определяне на нови трасета на нова
инфраструктура.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: НЕ
4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение:
Поземлен имот №73496.506.9 от кадастралната карта на гр. Тутракан – местност „Баша”
5. Срок за реализация и етапи за изпълнение на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е на етап проектно предложение. Предвиждан
срок за реализация 2012 – 2015 г.
6. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа, близост до или
засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие: Няма.
7. Необходимост от нова инфраструктура, схема на нова или промяна на
съществуваща пътна инфраструктура, пътища, електроснабдяване, ВиК:
Определяне на трасета за нова инфраструктура на ВиК, електроснабдяване и
пътна инфраструктура
8. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството
и експлоатацията: Строителни материали.
9. Отпадъци, които се очаква да се генерират: Строителни отпадъци.
10. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник, третиране
на отпадъчните води - вид на пречиствателното съоръжение и място на
заустване):Процедурата е изготвяне на ПУП.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят
писмено в Община Тутракан на адрес гр. Тутракан, пощенски код 7600, ул. “Трансмариска” № 31 или в РИОСВ – Русе на адрес гр. Русе, пощенски код 7000, бул.
“Придунавски” № 20

Кмет на Община Тутракан:
/инж. Г. Георгиев/

14 - 20.01.2011 г.

Месечните добавки за
деца с трайни увреждания
ще се отпускат с настъпването
на инвалидността

С

промени в Правилника за прилагане на Закона
за семейните помощи правителството прецезира регламентацията за предоставяне на
месечни добавки и месечни семейни помощи за деца
с трайни увреждания.
Измененията предвиждат начален момент на предоставяне на месечната добавка за деца с трайни
увреждания да бъде 1-вото число на месеца, в който
е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК (ДЕЛК или НЕЛК), а не датата на издаване на решението. Мотивите за това
са, че процедурата за определяне на увреждането
отнема доста време и по този начин семействата
на деца с увреждания са лишени от възможността
да получат подкрепата, на която имат право.
Прецизира се моментът на отпускане на добавката и месечната помощ за деца с трайни увреждания в случай на преосвидетелстване. Уреждат
се заварените случаи на прекратени добавки,
получавани по реда на Закона за интеграция на
хората с увреждания, поради необходимост от
преосвидетелстване.
Постановлението е прието на вносител, за да
бъде предложен вариант за облекчаване на процедурите, свързани със задължителните имунизации
“ТГ”
на децата с увреждания.

Парламентът създаде агенцията за
безопасност на храните

Н

ародното събрание
прие със закон създаването на Българската агенция за безопасност
и контрол на храните.
Очаква се тя да заработи
от февруари тази година.
Агенцията ще обединява
Националната ветеринарно медицинска служба, Националната служба

по зърното и фуражите,
Националната служба за
растителна защита и
регионалните инспекции
по опазване и контрол на
общественото здраве.
Според закона агенцията ще е независим орган за оценка на риска в
хранителната верига. В
нея ще се извършва и ла-

бораторния контрол при
въвеждането на държавни
стандарти за различните
групи хранителни продукти, като „Стара планина”
при саламите и каймата
и стандартът за кисело
мляко. Очаква се да бъдат
създадени и стандарти за
хлебните изделия и други
“ТГ”
месни продукти.

Отпадъци от черни и цветни метали ще се търгуват
при по-строги правила
Физически лица няма да могат да продават жп релси и електропроводници, предвиждат предложения за
промени в Закона за управление на отпадъците

Т

ърговска дейност с
отпадъци от черни
и цветни метали
ще се извършва само при
налични сертификати
за произход и сключен
писмен договор. Това
се отнася до всякакъв
вид и размер кабели
и електропроводници,
елементи от жп вагони
и локомотиви, жп релси,
осигурителни системи
и части към тях, пътни
знаци, мантинели, метални капаци от шахти,
части от уличното осветление или воднонапоителни системи, както
и на метал-съдържащи
паметници на културата или части от тях.
Въвежда се пълна забрана физически лица да
продават отпадъци от
черни и цветни метали,
които нямат битов характер.
Това са част от предлаганите от правителството промени в Закона за управление на
отпадъците, чиято цел
е да овладее тенденцията на увеличаващи се по
брой и стойност кражби

на отпадъци от черни и
цветни метали (ОЧЦМ).
Предвижда се площадките за съхраняване и
предварително третиране на отпадъци от
метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, негодни за
употреба батерии, акумулатори и МПС да се
изнесат от жилищните
райони. Те ще бъдат
разполагани само на
територии, определи с
устройствените планове за производствени и

складови дейности. Очаква се това условие да
намали броя им (сега те
са над 2300), което ще
доведе до по-ефективен
контрол върху дейността им.
Санкциите за кражба на метали ще увеличават драстично с
предлагани промени в
Наказателния кодекс.
Предложението е наказанието да стане
от една до пет години
затвор и глоба от 5000
лв. до 100 000 лв.
“ТГ”

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

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

Торти, торти...
Шоколадово-портокалова торта

Продукти:

4 пакета бишкоти, 1 л
сладка сметана за разбиване, 6 портокала (2 за шоколадовия крем, 3 за фреш
– напояване на бишкотите,
1 за украса), 150 гр. захар,
200 гр. тъмен шоколад с 50
% какао, 100 гр. бял шоколад, 50 мл уиски, 1 ванилия,
200 гр. заквасена сметана
Украса: Какао (за поръсване), резенчета портокал

Приготвяне:

За крема - разтапяме 200
гр. тъмен шоколад на водна
баня. Настъргваме кората
на два портокала, смесваме
я със сока от двата портокала и 150 гр. захар. Загряваме сместа на котлона и след
като се разтвори захарта
я изсипваме при шоколада,
добавяме уискито и разбъркваме. Оставяме сместа да
се охлади за кратко.
Разбиваме 1 л сметана
и я разделяме на 3 части.
В едната част добавяме
шоколадовата смес, в другата добавяме заквасената
сметана и 1 ванилия, а в
третата част добавяме
разтопен и леко охладен бял
шоколад.
В тортена тавичка 26
см с откопчаващи се стени
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Pasion de chocolate

Ф

Продукти:

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

5 цели яйца + 2 жълтъка, 1 ч. ч. захар (220 мл),
няколко капки ванилова
есенция, 1. ч. ч. брашно, 3
с. л. качествено какао, 50
мл. зехтин, 50 мл. мляко,
1/4 ч. л. канела, 1/4 ч. л.
индийско орехче, 100 гр.
черен шоколад, 50 гр. краве
масло, 50 гр. бял шоколад,
няколко листа от роза, 4 -5
с. л. малинов мармалад

Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Меню за седмицата

Приготвяне:

нареждаме бишкоти , напоени във фреш портокал и
слепени с шоколадово-портокаловия крем. Около тях
плътно нареждаме прави бишкоти (без да сиропираме),
като обикаляме тавичката.
Върху слепените бишкоти
изсипваме останалия шоколадово-портокалов крем
и изравняваме. Върху него
добавяме сметановия крем.
Най-отгоре нареждаме легнали втори ред бишкоти
напоени с фреш портокал,
и върху тях изсипваме сметаната с белия шоколад,
като с помощта на лъжица,
или в случая плосък нож,
разпределяме неравномерно
сметаната и издърпваме
връхчета. Откопчаваме
ринга на тавичката, поръсваме тортата с какао,
украсяваме с плодове (в случая с портокали и череши) и
охлаждаме.

1. Яйцата, жълтъците,
ванилията и захарта се
разбиват с миксер до пухкав крем (докато захарта
се разтопи напълно)
2. Брашното, какаото и
подправките се пресяват и
се прибавят към сместа на
3 пъти. Леко се разбърква
с дървена лъжица. Трябва
да сте сигурни че сухите
съставки добре са се инкорпорирали.
3. Леко се подгрява млякото със зехтина и се добавя
към сместа, като отново
се разбърква.
4. Фурната се загрява на
180 градуса.
5. 24 см. форма за печене
се постила с хартия. Сместа се изсипва във формата и се пече около 25 – 30
мин. или докато клечка за
зъби забодена в средата
на сладкиша не излезе суха.
6. След като сладкиша
напълно изстине го разрежете на 2 части. Намаже-

Доставка на храна до дома

17.01 - Понеделник
ОБЯД
Картофена супа - 350 гр. - 0.90 лв.
Пиле с доматен сос - 300 гр. 2.50 лв.
Нишесте - 150 гр. - 0,60 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета с карнитура - 300 гр.
- 2.80 лв.

те долната част с горещ
малинов мармалад.
7. Разтопете белият
шоколад и с помощта на
четка го нанесете от обратната страна на предварително измити розови
листа. След като шоколада
18.01. - Вторник
се втвърди, внимателно ги
отделете.
ОБЯД
8. Разтопете черният
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
шоколад, заедно с маслото
Зеле с ориз на фурна - 300 гр. на водна баня. Можете да 2.00 лв.
добавите няколко супени
Кекс - 250 гр. - 0.80 лв.
лъжици сметана.
Общо: 4.00 лв.
9. Намажете сладкиша с
ВЕЧЕРЯ
шоколадовата смес и укПиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.
расете с листата от бял
шоколад.
19.01. - Сряда
10. Оставете да се охлади и след това сервирайте
ОБЯД
с усмивка.
Супа картофи - 350 гр. - 0,90 лв.
Пиле фрикасе - 300 гр. - 2.50 лв.

Мляко с ориз - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.

20.01. - Четвъртък
ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1.20 лв.
Леща яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Макарони със сирене - 250 гр.
- 0.80 лв.
Общо: 3.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле със зеле - 300 гр. - 2.50 лв.

21.01. - Петък
ОБЯД
Супа зелен боб - 350 гр. - 1.00 лв.
Пиле с картофи - 300 гр. - 2.50
лв.
Печена тиква - 250 гр. - 0.70 лв.
Общо: 4.20 лв.
ВЕЧЕРЯ
Свинско печено със сос - 300
гр. - 3.00 лв.

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Кристиян Радев на 3 години
от гр. Варна
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ВРЕМЕТО

В петък от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Северна България и планинските
райони слабо ще превали. В събота ще има разкъсана облачност
и дневните температури ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя от
североизток ще проникне малко по-хладен въздух и в източната
половина от страната дневните температури ще се понижат; там
ще има и повече облачност, възможно е и на места да превали, но
съществени валежи не се очакват.
В началото на следващата седмица облачността ще се разкъса и
ще намалее, в полупланинските и планинските райони до слънчево
време и температурите ще се повишат. В равнините и около водните
басейни обаче отново ще има условия за мъгли и ниска обланост и
температурите ще остават ниски.
Към сряда облачността ще се увеличи и вплътни, до вечерта на
места е възможно и да превали.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!
Д-р Петкова

ТГ

специалист "Детски болести"

справочник

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

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

ТАЛОН

гр. Тутракан

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

за безплатна обява

Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи

Честит рожден ден
и да почерпят:

14 януари – Емел АЛИ, соц. работник, Д”Социално
подпомагане”, Главиница
14 януари – Веселин ТАШЕВ, Гл. експерт „ЕОЧ”, Община Тутракан
15 януари – Инна ЙОРДАНОВА, 10 б клас, СОУ „Йордан
Йовков”
15 януари – Йорданка АТАНАСОВА, Д”Социално
подпомагане”-Тутракан
15 януари – Димитричка ЦЕКОВА, служител, Община

TUTRAKAN.NET

ТАЛ ОН
ЗА
ОТС Т ЪПК А
2 лева от
месечната такса.
Валиден само за
Януари 2011 г.
Всеки абонат,
представил този
Талон в офиса
на ул.Родина №23,
получава
отстъпката!

Главиница
16 януари – Диян ЙОРДАНОВ, гл.експерт „Инфраструктура и бл.”, Община Тутракан
17 януари – Виолета НИКОЛОВА, бюфетчик, с. Нова
Черна
17 януари – Георги СЛАВОВ, пазач, Община Тутракан
19 януари – Даниела ПАВЛОВА, соц.работник,
Д”Социално подпомагане”-Тутракан
19 януари – Гюлжан РАМИС, Община Главиница

СМЯХ
Етиопия. Мъж се прибира в пет сутринта, жена му
отваря вратата с думите:
- Дъхни!
Дъхва, на което жена му:
- Пак си ял!!!
* * *
Един арабин минавал с камилата си в пустинята.
По едно време видял една глутница кучета които
тичали като луди. Арабинът спрял едно и го питал:
- Защо тичате толкова бързо нещо случило ли се е?
- Просто като тичаме ни става по-хладно. Опитай!
Нашия човек накарал камилата да се движи колкото се може по-бързо. Накрая камилата паднала
на земята без дъх. Арабинът я погледнал от тук от
там и казал:
- Я, замръзна!
* * *
Правилата на добрия тон: да живееш в блато и да
не си жаба е ужасно. Да си жаба и да не живееш в
блато е нетактично.
- Докторе, много често разговарям с кучето си. -

166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

СУДОКУ

“Тепсихора” ЕООД,
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари

тел.: 0894 204 486

Попълнете празните квадратчета така,
че всеки ред, всяка колонка и всеки голям
квадрат да съдържат цифрите от 1 до 9.

Това си е съвсем нормално, много хора си говорят
с кучетата си.
- Да, но то ми звъни през 15 минути!
* * *
- Защо програмист не може да се качи с асансьор
на 14 етаж?
- Защото натиска 1 и 4 и после търси Enter!

Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

* * *
Петка пита Чапай:
- Кой според теб е глупак?
- Това е човек, който се изразява така, че другият
не може да го разбере. Разбра ли?
- Не.
* * *
Чапай и Петка отиват за риба. Чапай отишъл да
вади червеи щото свършили. Докато го нямало Петка
хванал златната рибка. Тя му казала:
- Ще ти изпълня три желания, ако ме пуснеш. Тя
му изпълнила две и Петка решил да остави едното
на Чапай, а той се обажда от храстите: - Петка, да та
е... 300 бика, тука няма червеи!
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