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за контакти:

0866 99119

Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 4

Година XLIX

28 януари - 3 февруари 2011 г.

Цена 0.50 лв.

ВСЕ ПОВЕЧЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ РАЗПОЛАГАТ
Не е обявена
С АНТИВИРУСНИ ПРЕПАРАТИ грипна ваканция
По данни от общинската администрация, поради заболявания, в началото на седмицата в СОУ „Йордан Йовков”
са отсъствали 120 ученици, в СОУ „Христо Ботев” – 74, а
в основните училища в Нова Черна и Цар Самуил – по 5.
Ситуацията не е променена съществено и до редакционното приключване на броя (27 януари) – 24% отсъстващи
от СОУ „Й. Йовков” и 19% - от СОУ „Хр. Ботев”. Детските
градини работят. Там групите се обединяват временно
докато отмине грипната вълна.
Припомняме, че условната граница, за да се прекратят
учебните занятия е 30% заболяемост.

Г

оляма част от личните лекари вече разполагат с противогрипни лекарства. Директорът на дирекция „Надзор
на заразните болести”
в РИОКОЗ-Силистра д-р
Теодора Начева” съобщи,
че от началото на седмицата значително се е
повишил броят на личните
лекари, които разполагат
с антивирусни препарати.
Готовност да реагират
адекватно, с безплатни за
пациентите си препарати, вече са над 50. Общопрактикуващите лекари в
област Силистра са общо
65-ма.
В лечебните заведения,
спешните центрове и на
личните лекари са предоставени (към 26 януари) общо 1840 опаковки
„Тамифлу”, 710 опаковки
„Реленца” и 1460 опаковки
„Ремантадин”.

Областният управител
д-р Владимир Янков напомня, че държавата е
закупила препаратите, за
да се предоставят те, при

необходимост, на болните
пациенти безплатно. В
случай, че личният лекар
не разполага с антивирусен препарат, въпреки че

по преценка на лекаря ви
е необходим – можете да
го получите от Спешните
центрове или в Регионалната инспекция за опазва-

не и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).
Основен причинител на
грипа е миналогодишният
вирус A(H1N1) „Калифорния”, известен като „свински грип”.
Д-р Начева информира още, че в областта,
контролната стойност
за обявяване на грипна
епидемия е 261 болни на
10 000 души население.
Заболяемостта е водеща
при групата 5 - 14 години,
следвана от 0 - 4 години,
над средната е групата

между 15 – 29 години, а
е ниска при групата след
30-годишна възраст.
Според нея, следвайки досегашните данни, вероятността за повишаване на
общия брой болни от грип
и от остри респираторни
заболявания не е голяма,
но процесът е динамичен
и не могат да се дадат
гаранции.
На снимката:
Заседава Епидемична
комисия към Областния
съвет за епидемии и епизоотии

Съдебни дела против

"Тутракански фериботен комплекс”
В спор чия собственост са 56 декара земя по ул. "Крайбрежна” - Общината ще съди "ТФК”
Калина ГРЪНЧАРОВА
На приливи и отливи в
общественото пространство изниква името на
вездесъщото акционерно
дружество „Тутракански
фериботен комплекс”. Мненията са различни. По-запознатите с т.нар негова
„дейност” по строителството на фериботната
връзка между Тутракан
и Олтеница обикновено
се спотайват и избягват
отговори на всякакви въпроси. Собствениците на
дялове от „Ферком” ООД,
дружеството създадено
от десетки тутраканци
повярвали, че тук ще има
фериботна връзка и развитието на града ще дръпне
нагоре са най-скептични.
Те нямат никаква представа накъде върви ООД-то,
къде са техните пари и са
най-остро настроени щом
чуят трибуквието „ТФК”.
През тази седмица „ТФК”

отново излезе на сцената.
Оказа се, че този път тя,
сцената, е разположена в
лоното на Темида – съдебната зала.
От докладна записка внесена от общинския кмет в
местния парламент, става
ясно, че Общината настоява да бъде дадено
съгласие от съветниците
за предявяване на съдебен
иск срещу „Тутракански
фериботен комплекс” за
признаване за установено,
че Общината е собственик на недвижими имоти
с обща площ 56,300 дка,
всички по ул. „Крайбрежна”.
По време на обсъжданията в постоянните комисии преди последната
сесия, юрисконсултът на
Общината обясни, че дело
вече се води, но Административен съд-Силистра е
постановил необходимостта от поисканото сега
решение за съгласие на
Общински съвет-Тутракан.

Общината е обжалвала
силистренското решение
във Варненския апелативен съд.
По-паметливите сигурно
ще си припомнят, че теренът, за който в други
мандати на Общинския
съвет се споменаваше,
че си е чиста държавна
граница, бе внесен като
апорт в „ТФК” АД. Така,
Общината не участва
с финансови средства в
дружеството, а с недвижима собственост. В последствие, апортът бе
променян многократно с
решения на Общинския съвет. Вместо този терен,
се внасяха терени с тополови насаждения, прасковени градини, магазини, а в
крайна сметка се оказва,
че 56,300 дка покрай Кейовата стена са апетитна
хапка за непроработилото
дружество. Основанието
на стр. 3
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
„ВИНАРИЯ`2011”

Второ заседание за месеца на
Общински съвет-Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
следобедните часове
вчера Общински съвет-Главиница проведе
втората си сесия за месеца.
Най-напред общинските съветници разгледаха
предложенията включени
в Годишна програма за
управление и разпореж-

В

Тазгодишното издание на „Винария” е предвидено за 5
февруари (събота). Изложението на вина, производство
на местни винопроизводители, ще бъде открито в 10
часа в заведението под Историческия музей.
След дегустация, жури ще определи победителите
в различните категории, за които организаторите
от общинската администрация са осигурили награди.
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ
Вчера в Министерство на околната среда и водите
бе внесена документацията за кандидатстване за
техническа помощ на стойност 660 хил.лв. за изграждането на Пречиствателна станция и канализация в
Тутракан, съобщи зам.-кметът Иван Недев.
От началото на следващата седмица се очаква да
бъде пусната й процедурата за избор на изпълнител
за асфалтирането на тутраканските улици, допълни
още новините в ресора си той.
УВЕЛИЧАВАТ ЗАПЛАТИТЕ НА КМЕТОВЕТЕ
На основание министерско постановление от 14
април 2010 г. е искането, внесено в Общинския съвет,
за увеличение на основните работни заплати на кметовете на населени места. Най-голямо ще е увеличението на заплатата на кмета на общината – със 77
лв., следвано от тази на кмета на с. Бреница – със 72
лв. а най-ниско – на кмета на с. Варненци – с 30 лв. и
на кметовете на селата Нова Черна и Цар Самуил – с
по 32 лв. На останалите кметове увеличението ще е
между 41 и 64 лв. Решението на общинските съветници
очаквайте в следващия брой.
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В
ДЕТСКИЯ ОТДЕЛ НА БИБЛИОТЕКАТА
Час по английски език е провела преподавателката
Иванка Павлова с ученици от 6б клас от СОУ „Христо
Ботев” в Детския отдел на Градската библиотека,
съпътстван с подготвена предварително презентация, информира пресаташето на Общината Вероника
Шербанова. По този начин доставената компютърна
техника и периферни устройства по Програма „Глобални библиотеки – България” намират добър начин
на употреба и приложение.
„В приказния свят на Братя Грим” пък се нарича
урокът по литература, който учителката от същото
училище Янка Ангелова е провела с петокласници.
От 31 януари в Детския отдел ще стартира и т.нар
„Творческо ателие”, в което желаещите ще могат да
се занимават два пъти седмично.
КРИМИНАЛЕ
Трима водачи са заловени да шофират след употреба
на алкохол през изминалите почивни дни. Малко преди
полунощ на 21 януари по ул. „Александър Стамболийски” в Тутракан 54-годишният Г.Д. бил установен да
управлява „Фиат Дукато” с 1.64 промила алкохолно
съдържание, а час по-късно по ул. „Крепостта” 38-годишен мъж с инициали Р.М. шофирал „Опел Корса” с
2.37 промила алкохол.
1.5 промила отчела алкохолната проба на 49-годишния Й.А. Той бил заловен да управлява лек автомобил
„Фиат” в Главиница на 21 януари около 22.00 часа.
По случаите са образувани досъдебни производства.

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

28.01.- 3.02.2011 г.

дане с имоти – общинска
собственост за 2011-та,
а след него и докладна
записка за определяне годишния размер на таксата за битови отпадъци
и утвърждаване на План
– сметка за разходите по
услугата. Предложението
е за запазване на промила

за такса „Смет” приет с
решение от 2009 г. За жилищни имоти той е 5, а за
нежилищни – 6,5 промила.
На вниманието на местните парламентаристи
стояха още актуализация
на две общински Наредби
- за определяне и администриране на местните

такси и цени на услуги и
за определяне размера на
местните данъци, наложена от новите промени
в Закона за местните
данъци и такси, а също и
определяне на нови разценки за отделните процедури
по добива на дървесина от
Общинския горски фонд.

„Гражданска защита“ се обедини с „Пожарната”

Д

осегашният началник на звено „Пожарна безопасност
и спасяване“ към ОД на
МВР-Силистра комисар Румен Мъров е новият шеф на
новосъздаденото областно
управление „Пожарна безопасност и защита на населението”, в което се влива и
Гражданска защита.
Това става в национален
мащаб с промяна на Закона
за МВР, уточни комисар Мъров. Новината за обединението бе оповестена по време
на годишния отчет на „Гражданска защита” - Силистра,
който се състоя в областната
администрация в присъствието на губернатора д-р
Владимир Янков. Комисар
Мъров разясни, че управлението става специализирана
структура към МВР за пожарна безопасност и аварийноспасителни дейности при
пожари, бедствия, аварии
и катастрофи. На този етап
е известно, че се създават
няколко звена – „Областен
координационно-информационен център“, където ще

се приемат сигналите от тел.
112, група „Спасяване” от 20
души и група „Превантивна
дейност и планиране” към
сектор „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност”. Новото
областно управление ще се
намира в сградата на КАТСилистра, допълни Мъров.
Аварийно-спасителната
дейност през 2010 година е
осъществявана от 5 екипа

Нова професия
в СОУ „Христо Ботев”

С

ъгласие за разкриване на нова професионална паралелка в
СОУ „Христо Ботев” след
осми клас в дневна форма
на обучение за следващата
учебна година е поискало
училището от Общинския
съвет. Това е професия
„Сътрудник в бизнес услуги”, специалност „Бизнес
услуги”.
Тя няма да е много поразлична от досегашна-

та „Сътрудник в малък и
среден бизнес”, поясни на
заседанията на постоянните комисии нач.-отдел
„Духовни дейности и образование” Светла Змеева.
Специалността вече е
одобрена на отраслов съвет и от Регионалния образователен инспекторат.
В СОУ „Христо Ботев”
има и още една професионална паралелка – „Програмист”.

с по 5 души на 24 часово
дежурство, съобщи в годишния отчет на „Гражданска
защита“ нейният досегашен
началник началник Денко
Вълев. Той посочи, че за
цялата минала година спасителите са използвали при
различни ситуации 9 броя
автотракторна тахника, 4 –
инженерна, и 7 – спасителна. „Гражданска защита” е
участвала в овладяването

на 243 инцидента, от които
23 са наводнения, 36 случая
на бури, силни ветрове и
дъждове, 97 инцидента, причинени от снегонавяване и
обледяване, 18 катастрофи, 1
удавяне и др. , като в същото
време е оказана помощ на
445 души. Координацията на
дейността е била осъществявана от единна спасителна
система.
„През миналата година е
извършена оценка на риска
на всички потенциално опасни водни обекти на територията на областта, създадена е
справка за опасните сгради
– негодните за употреба и
застрашените от саморазрушаване, извършени са
проверки на учебните заведения и детски градини с цел
предприемане на превантивни мерки за повишаване
сигурността на децата и
учениците“, каза още Вълев.
Новото областно управление ще бъде позиционирано
в сградата на КАТ. Окомплектоването на структурата трябва да приключи до
месец март т.г.

Ще продават терени на
правоимащи по параграф 4

О

бщо осемнадесет
оценки на общински
земеделски земи, върху които е било учредено
право на ползване въз основа на актове посочени в
параграф 4 от Преходните
и Заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи бяха
определяни от общинските
съветници на последното

им заседание. Терените
се намират в местността
«Зад болницата», и оценките за тях са поискани от
правоимащи граждани по
параграф 4. Лицата желаят
да придобият право на собственост върху имотите,
които са им били предоставени за ползване.
Терените са в различни
размери – от 276 .кв.м до
1, 235 кв.м.

Обществено
порицание

Остава ограничението
за 4 аптеки на един
собственик

Наказателна колегия на Районен съд-Тутракан в
открито съдебно заседание след като разгледа докладваното от районния съдия АНД №162/2010 г. реши:
„Признава подсъдимата КЕБАРИЕ СИДЕРОВА ЙОРДАНОВА, родена в гр. Тутракан, живееща в гр. Тутракан, българска гражданка, с начално образование,
неомъжена, неосъждана за ВИНОВНА в това, че на
7 юни 2009 г. В гр. Тутракан, като непълнолетна, но
разбираща свойството и значението на извършеното
и можеща да ръководи постъпките си по разумни подбуди, упражнила избирателно право без да има такова
право, като гласувала на изборите за Европейски
парламент преди да е навършила 18-годишна възраст,
с което е осъществила престъпление по чл.168, ал.1,
във връзка с чл.63, ал.1, т.5 от НК, като на основание
чл.78а, ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и на основание чл.78а, ал.6 от НК и
НАЛАГА административно наказание „обществено
порицание”, изразяващо се в поместване във в. „Тутракански глас” и прочитане по местния радиовъзел.”

Теодора Симова
а остане ограничението едно физическо или юридическо лице да може да открие до 4 аптеки, решиха
депутатите като приеха окончателно поправки в
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
При приемането на първо четене на законопроекта
Народното събрание реши, че ограничението ще отпадне,
заради това, че то противоречи на европейски директиви.
Очаква се работна група в здравното министерство да
подготви в началото на следващата година цялостна концепция за дейността на аптеките и там да бъде уточнен
и този въпрос. Ето какво каза по въпроса заместник-председателят на здравната комисия в парламента от ГЕРБ
Даниела Дариткова: „За да бъдем коректни ние отправихме
писмо към ЕК, за да разберем дали наистина има стартирана наказателна процедура по отношение на България
във връзка с ограничаването на собствеността на четири
аптеки за едно физическо или юридическо лице. Отговорът
на комисията е: „на този етап нашите служби все още
са в процес на вземане на решение по настоящия случай”.

Д

НОВИНИ от Офиса на НАП - СИЛИСТРА
Представени
от
Галина ДИМОВА,
старши експерт
“Връзки с
обществеността”
Разкриха 5,3 милиона недекларирани
данъци и осигуровки

Д

опълнително дължими 5 284 163 лв. са разкрили служителите от сектор „Ревизии” към офиса на НАП в
Силистра през 2010 г. Общо 170 ревизионни акта са
издадени през миналата година - на един акт се падат средно
около 31 хил. лв. допълнително разкрити приходи. Само 12
ревизии са завършили с нулеви актове. Актовете с разкрития
до 10 000 лв. са 85 на брой, а установяващите недекларирани
задължения над 10 хил. лв. са 73.
Най-големият източник за допълнителни приходи от ревизии си остават нарушенията на Закона по ДДС. 4,36 млн. лв.
приходи за държавата са доказали силистренските ревизори
от установени нарушения по ЗДДС, което е над 82% от общо
разкритите приходи. Близо 946 хиляди лева /18% от всички/
са дължими от нарушения по Закона за корпоративното
подоходно облагане. По Закона за данъците върху доходите
на физическите лица недекларираните задължения са над
1 млн. лв.
Все още продължава тенденцията да не се спазва осигурителното законодателство. Неизплатени здравни осигуровки
за близо 930 хил. лв. са установени при ревизиите.
1 406 328 лв. от допълнително разкритите задължения са
внесени до края на миналата година в хазната. От тях 1 337
598 лв. са внесени като данъчни задължения, а изплатените
дължими осигуровки са в размер на 68 730 лв.
И през 2011 г. ще продължат проверките, като с повишено
внимание ще се контролира внасянето на задължителните
данъци и осигуровки от фирмите и физическите лица.

Плащаме данъци и осигурителни
вноски само по банков път

Н

а 10 февруари изтича срокът, в който гражданите могат да платят с отстъпка от 5% данъка за
довнасяне по годишните декларации за облагане на
доходите. Отстъпката се ползва, ако дължимият данък
постъпи по сметките на НАП до 10 февруари 2011 г.
До 17 януари 2011 г. по сметките на НАП от данък върху
доходите на физическите лица от свободни професии,
граждански договори и наеми са постъпили 6,8 млн. лв.
Плащането на данъците и осигурителните вноски
става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. За улеснение на
клиентите на НАП в повечето офиси на агенцията са
разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите от
физическо лице при превод от банково гише в офис на
НАП не се събират такси.
Данъците и осигурителните вноски се заплащат по
банковите сметки на компетентните Териториални
дирекции на НАП. За физическите лица това са дирекциите по постоянния им адрес. Клиентите на НАП трябва
да знаят, че при попълване на преводни нареждания към
бюджета е необходимо да се напише точната сума,
кодът за вид плащане (111213-„Данък върху доходите на
физически лица - свободни професии, граждански договори,
наеми и др.” за декларациите за облагане на доходите
на физически лица), входящия номер на данъчната декларация, като задължително се посочва и периодът, за
който се отнася плащането.
Най-лесният и достъпен начин за плащането на данъка е по интернет. Плащането на данъци по този начин
изисква наличието на дебитна карта, регистрация в
системата ePay и в интернет-страницата на приходната администрация – www.nap.bg.
Списъкът на кодовете за видове плащане, както и
номерата на банковите сметки на териториалните
дирекции на НАП се намират в рубриката „Плащане” на
интернет страницата на агенцията (www.nap.bg).
Повече информация, както и помощ при попълване на
преводните нареждания и пощенските записи, клиентите
на НАП могат да получат на информационния телефон
0700 18 700 на цената на един разговор.

Н
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Здравната каса
се разплати с болниците

а 24 януари 2011 г. Районна здравноосигурителна
каса - Силистра изплати 663 125 лева на лечебните заведения за болнична помощ в Силистренска
област. Сумата е за извършена през м. декември 2010
г. дейност по клинични пътеки.
С това плащане Здравната каса приключи задълженията си към болниците в Силистра, Дулово и Тутракан
за 2010 година.

Съдебни дела против
"Тутракански фериботен комплекс”
от стр. 1
на Община Тутракан в
съдебния иск е „поради невалидно извършен апорт на
тези имоти в капитала на
„Тутракански фериботен
комплекс”.
И още един спомен има
по темата от 90-те години на миналия век – че
при учредяването, акционерите в „ТФК” са се
споразумели (б.а. по всяка
вероятност устно), ако до
една година дружеството
не заработи да се саморазпусне и прекрати дейност.
Това не се случва, макар
досега да няма никаква извършена дейност по строителството на ферибота.
Напротив, ако се погледне
документацията през годините, а тя е предимно от
проведени общи събрания,
ще се разбере, че полекалека Общината е останала
с 25% акции или 6 000 броя
акции, че мажоритарен
собственик е доц.д-р ик.н.
Димитър Николов Тадаръков с 11 209 акции, а
„Ферком” е с 1200 акции

(б.а. 12.06.2009 г.).
В същите тези документи могат да се прочетат
различни имена – от напетия генерал, бивш шеф
на Строителни войски
Радослав Пешлеевски, през
застреляния самоковски
бос Юри Галев, който като
съдружник във „Ферком” е
с тутракански адрес – на
ул. „Вежен”, заедно с още
двама съратници, през
футболиста Любослав Пенев и се стигне до Димитър Тадаръков и брат му
Димо, та до безгласните
физически лица.
Всъщност „ТФК” АД е
съдебно регистрирано на
20 ноември 1996 г. с решение №1388 на Силистренския окръжен съд.
Дружеството се управлява от петчленен съвет
на директорите, в който
влизат Община Тутракан
представлявана от кмета
Георги Георгиев, „Ферком”
ООД, представлявано от
Димитричка Търпанова,
Ангел Иванов от гр. София,
Димо Тадаръков от гр. Бур-

гас и Марта Георгиева от
гр. Плевен.
Изпълнителни директори
са Димитричка Търпанова
и Марта Георгиева. Капиталът на „ТФК” е 120
хил.лв.
На заседание на Общото
събрание на дружеството
проведено на 11 юни 2010
г. освен, че е отчетена
дейността!? през 2009 г.,
членовете на борда са

освободени от отговорност.
На вчерашната сесия на
Общински съвет-Тутракан,
по предложение на общинския съветник Нехат Кантаров, докладната записка
по описаната тук тема не
бе включена в дневния ред,
а отложена за следващо
заседание. Причината за
това искане е липсата на
достатъчно информация.

По двадесет теми вчера
заседава Общинският съвет
П

ромени в Закона за
местните данъци и
такси са причина за
актуализацията на някои
текстове и размери на
местни налози в две общински наредби - за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги и за определяне размера на местните
данъци на територията на
община Тутракан, които
бяха разгледани на проведено вчера заседание на
Общинския съвет.
Освен тях съветниците трябваше да изберат от своя състав член
на Обществения съвет,
който ще е в помощ на
Общинския център за извънучилищни дейности, да
дадат съгласие за няколко
разпоредителни сделки с
общински имоти, между
които събаряне на бившето училище „Максим Горки”
(с приложена подписка от
живеещите около него), да
актуализират за последно
списъка за капиталовите
разходи за миналата година, да увеличат срока
за учредяване на безвъзмездно право на строеж за
ползване на недвижим имот

от страна на ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий”.
На тяхно внимание бе
и искането за предоставяне на четири общински
жилища за управление на
Болницата. При предварителните обсъждания
в постоянните комисии
стана ясно, че Общината
среща затруднение при

събирането на наемите от
настанените там лекари.
На вчерашната сесия
бе включена точка за актуализация на Тарифата
за началния размер на месечните наемни цени за 1
кв.м. при предоставяне на
общински помещения, терени и земи и един въпрос
отложен от предходно

заседание – приемане на
План-сметка за разходите по сметосъбиране и
сметоподдържане през настоящата година. Общата
стойност на разходите е
543 576 лв.
Поради редакционното
приключване на броя, в
следващото издание очаквайте повече конкретика.

Издръжката на живот расте, вече е 511 лв. на човек
Елена БЕЙКОВА
лизо 2050 лева на месец
е струвала нормалната
издръжка на 4-членно
българско домакинство през
декември 2010 година, показва
изследване на КНСБ. На човек
от домакинство са нужни 511 лв.
месечно, показват данните на
синдиката. Темпът на нарастване
на издръжката на живот е с 1,8
на сто в края на годината спрямо
септември 2010-а, а спрямо същия период на миналата година
увеличението е със 6,4 на сто.
С 4,3 процента на годишна база

Б

се е увеличила издръжката на
най-бедните домакинства, като
границата на бедност, базирана
на потребителска кошница от 77
жизнено важни стоки и услуги
за физическо оцеляване, се е
вдигнала до 191 лева месечно за
един човек. Около 27 процента от
домакинствата у нас живеят под
тази линия, обясни Любен Томев
от КНСБ.
През изминалата година наймного са се вдигнали цените на
тютюна, пропан-бутана и брашното, като скокът е с над 25 процента
на годишна база. Продуктите от

зърнените култури, включително
хлябът, са поскъпнали за година с
6,4 на сто средно. По-скъпи - с над
11 процента, са млякото и кравето
масло. Вследствие на провежданата акцизна политика цените на
тютюневите изделия са скочили
с над 36 процента. При наемите
и поддръжката на жилище повишението е със 7,7 процента,
а отоплението и осветлението у
дома са ни излезли средно с 10,5
на сто по-скъпи в края на 2010-а в
сравнение с година по-рано.
Любен Томев обясни, че вече
се наблюдава поляризация – бе-

дните стават все по-бедни спрямо
богатите българи. Доходите на
домакинствата са спаднали с 2,7
процента през последното тримесечие на миналата година спрямо
същия период на предходната.
КНСБ настоява за увеличаване
на минималната работна заплата
с 50 лв. от 1 юли, зави изпълняващият длъжността президент на
синдиката Пламен Димитров, като
подчерта, че официалната линия
на бедност вече е 230 лв., а не
официално поддържаните 211 лв.
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Празник от сърце
Калина ГРЪНЧАРОВА
кушер-гинеколозите и акушерките от
Родилно отделение
на МБАЛ-Тутракан са при-

А

повече щастливи лица на
майки и техните близки
от най-великото събитие
в един човешки живот –
раждането на дете.
И ако в ежедневието
сериозността в професията е налице, то има
един ден в годината – 21
януари, в който жените
му „отпускат края” - в
безкрайни шеги и закачки,
песни и танци, изпълняват многолетния ритуал
на почит към бабувалите
ражданията.
Прочее, приложените
тук снимки най-добре говорят за преминалия празник.
Вгледайте те се в лицата
на жените – те са от с.
Старо село и с. Шуменци.
Вгледайте се и в лицата
на екипа на АГ-отделение и
ще видите настроението.
Староселки и шуменки
са във вихъра – и с артистизма си на титулярните бабинденски герои
– раждащите за N-ти път
циганки, щастливият циганин, неизменният полицай и
попът, както и с цветистия речник на песните и
пожеланията.
Като се започне от „Дофтурееей, бебиту ши падни,
раждааам!” и се стигне до
„Децата – ангели небесни,
а бащите – неизвестни!”
На този празник е така –
„падат дрехи и задръжки”,
жените „не цепят басма
никому”, но подаряват
цвете на акушерите и
благодарят.

ели със сигурност през
миналата година поне 504
благодарности – толкова е
броят на ражданията там
и са видели много пъти

Жените от с. Зебил поздравиха тутраканските акушери за празника
О
тдавнашна традиция
е жените-майки от с.
Зебил да отбелязват
Деня на родилната помощ.
И тази година секретарят на читалище „Христо
Ботев-1954 г.” в селото
Зайде Наим организира

В

ъв връзка с решението на епидемичната
комисия към Областния съвет по епидемии и
епизоотии в Силистра, за
предприемане на засилена превантивна дейност
срещу разпространението
на остри респираторни
заболявания и грип, директорите на РИОКОЗ и РЦЗ
в Силистра издадоха заповед, с която се въвеждат
следните мерки:
1. Да се извършва строг
сутрешен филтър в детските заведения, с цел
недопускане на болни деца.
2. В учебните заведения
ежедневно да се следят
отсъствията поради заболяване. При заболявания
от остри респираторни
инфекции на 25% от учениците училищните ръководства да информират
РИОКОЗ-Силистра на тел.

празнуването, информира
нашият сътрудник Джафер
Мехмед. Празникът обикновено в други години се е
пренасял в ресторант в гр.
Исперих, но явно икономическата криза е повлияла,
смята той, и жените този

816 137; 0887 928 054, а
писмени предложения за
преустановяване на учебни
занятия да изпращат на
е-mail: riokoz-ss@net1.cc или
факс 816-148 .
3. Да се поддържа
строг санитарно-хигиенен режим във всички
детски, учебни и лечебни заведения (хигиена
на ръцете, затопляне и
проветряване на помещенията, влажно забърсване
на повърхностите с 1%
р-р на Сюрхлор, Клодан,
Медикарин и др.).
4. Общо практикуващите лекари да се ръководят от алгоритъма
за работа при случай
съмнителен за грип, като
предприемат ранно лечение с предоставените им
безплатни антивирусни
препарати и насочват за
хоспитализация болните

път са се веселили в Зебил.
„За мъжете вратите бяха
затворени, както и за мен,
но на следващия ден те
споделиха, че се прекарали
много добре – имало танци,
музика, почерпка и томбола
”, уточни още Мехмед.
От читалищния секретар Зайде Наим научихме,
че от името на всички
жени от с. Зебил на 21
януари е изпратен специален Поздравителен адрес
до Медицински център „Св.
Иван Рилски” в гр. Тутракан, в който пише: „С
пожелание за много здраве
и професионални успехи се
обръщаме към Вас лекари
и акушерки и честитим
Деня на родилната помощ.
Благодарение на Вас на бял
свят се появяват малките
съкровища. Благодарим Ви
от сърце!”

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ
МЕРКИ

с тежко протичане и/или
усложнения.
5. Ръководствата на болничните лечебни заведения

да разпоредят спазване на
алгоритъма за работа при
случай съмнителен за грип,
да създадат необходимата

организация за посрещане
на повишено търсене на
специализирана медицинска помощ в отделенията
за интензивно лечение,
детски и белодробни болести, да осигурят ранно
включване на антивирусни препарати за лечение
и да осигурят готовност
за вземане на проби за
вирусологично изследване
на пациентите с тежко
протичане на грипната
инфекция и/или усложнения.
6. Ръководствата на
болничните лечебни заведения да създадат организация за ограничаване
на свижданията в отделенията, да въведат
строг пропускателен
режим и употреба на защитни маски.
7. Ежедневно болничните
лечебни заведения да пода-

ват информация за броя на
хоспитализираните деца и
възрастни с грип и усложнения (бронхопневмонии),
поотделно на E-mail: nzb@
riokoz-silistra.com
8. Общопрактикуващите
лекари да ограничават посещенията в амбулаториите на бременни и здрави
хора, с повишен риск от
заразяване.
9. Да се ограничат или
отлагат масови събирания
на хора.
„Кихайте в сгъвката на
лакътя, а не в дланите си”
– препоръча областният
управител д-р Владимир
Янков. Така според него се
намалява драстично опасността от предаване на
заразата, предвид факта,
че не се заразяват ръцете,
с които докосваме различни предмети, храна и хора.

бабинден`2011
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На Бабинден в с. Нова Черна...
Б

абин ден! На този ден
жените от село Нова
Черна поздравиха д-р
Мохамед Ибрахим Хасан Ел
Макуси, който обслужва

библиотеки” течеше филм
за участието на АФС
”Черненци” във фестивалите през 2010 г. Поздрав
към всички присъстващи

Новочерненки измиха
ръцете на д-р Макуси

населението от селото
ни и акушерката Наталия
Попова, поемала в ръцете
си много от новочерненските деца.
С много хумор и смях
те поздравиха и кмета
на селото Нехат Юсмен,
а той ги приветства и
им пожела повече деца
през новата 2011 година.
С празнична емоция бяха
заредени облечените като
семейство - самодейките
Мария Славова и Керана
Радева.
Празникът продължи в
следобедните часове в
залата на читалището с
народно увеселение. Преди
неговото начало, по мултимедията предоставена по програма „Глобални

отправи председателят
на читалищното настоя-

телство Тодорка Владимирова, а Цветанка Стоянова, старши специалист
„ГРАО” в Кметство Нова
Черна, представи на вниманието на новочерненки
информация за раждаемостта през изминалата
2010 година. Тя връчи и
Благодарствена грамота
на най-възрастната жена
Неджмие Бедел - родена
през 1918 година.
В увеселителната програма най-атрактивни бяха
жените облечени в черненски облекла, накичени
богато с китки, предназначени само за този ден. В
забавно-развлекателните
игри се включиха и найвъзрастните - баба Мита
и баба Рада. Галина Станкова поздрави уважилите
празника с много песни, а
във вихъра на народните
танци се включиха всички.

По улиците на Нова
Черна

Радка ИВАНОВА

На празника в приселска
носия

Кметът Нехат Юсмен дари
с банкнота "бебето"

...и в с. Цар Самуил!

денеца. „Къпането”, което всъщност е измиване
на ръцете със сапун и
изтриване с кърпа, които
се дарят на „бабата”,
бе извършено там. Пак
тогава Мехмед Юмер
вдигна ръце нагоре, което бе знак и пожелание
в селото да се раждат
повече деца.
„Попът” от своя страна поръси всички за здраве, берекет и рой дечица
в семействата.
А след това – по царсамуилските улици за
мъжете и колите настанаха трудни времена. Измиването на ръцете на "баба„Полицаят” с палката не та": фелдшерът-кмет Мехмед
пропускаше нито едно Юмер
тяхно „нарушение” и ги
следобедните часове праз- тях се почерпиха.
санкционираше на секуннуващите и поканените от
Стефка ВАСИЛЕВА
дата с глоби, с които в

С тази модерна карета "бабата" бе
заведена до селския кладенец

П

о стар български
обичай, традиция е в
с. Цар Самуил да се
празнува Бабинден.
И тази година улиците на
селото се изпълниха с шумната глъчка на празнуващите, тръгнали да „къпят”
най-напред бабата-акушерка. Булката в бяло, до нея
зетят циганин, циганката,
бебетата, попът и разбира
се полицаят-катаджия тази пъстра агитка внесе
тонус в настроението.
Със специална магарешка
карета, „бабата”, която от
дълги години в Цар Самуил
е кметът-фелдшер Мехмед
Юмер бе превозена до кла-

На Бабинден в с. Цар Самуил:
С тъпан и дайре - пазете се
мъже!
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Възможност за
фолклорните състави
Калина ГРЪНЧАРОВА
15-ят юбилеен Старопланински събор”Балкан
фолк 2011” ще се проведе
във Велико Търново от
29 април до 16 май т.г. и
дава възможност на фолклорни състави от цялата
страна да покажат своето
изкуство и традициите на
родния край.
Едновременно с него там
ще се проведе и Вторият
национален шампионат по
народни изкуства “Euro
folk 2011”. В него по желание могат да се класират
участниците в Старопланинския събор.
Отличията на Националния шампионат включат
Голямата награда „Златен

През 2010 г. Кукерската група, Женската
фолклорна група и Танцовият състав при НЧ
„Светлина” с. Варненци бяха удостоени със
званието „Лауреат” за
участието си в 14-то
издание на Старопланинския събор „Балкан
фолк”.
Носители на Почетния
знак на Събора станаха
най-възрастният самодеец в с. Варненци
- 85-годишният акордеонист Хараламби Йрданов и певицата Донка
Великова.

Орфей”, първи награди
„Златен Орфей” в 24 категории, златни, сребърни и
бронзови медали и дипломи
на лауреати и други морални и материални награди.
Концертите от двата
форума се изнасят на различни сцени на открито
в старопрестолния град
и ще бъдат излъчвани
на живо от Световната
Internet телевизия „Euro
folk”.
За успешното реализиране на фестивалните
програми е необходимо
желаещите да изпратят
попълнени заявки за участие до 1 март, придружени
с фотоматериали и кратко
представяне на колектива.

На снимката:
Самодейците от с. Варненци пред паметника
"Майка България" във Велико ТърноВо след своето
участие

"И Доброто дойде при мен..."

Т

ова е конкурсът,
който беше обявен
от читалище „Н.Й.
Вапцаров” през изминалата година за всички
възрастови групи. И
се оказа, че при много
наши съграждани то,
доброто, е дошло. И при
малки, и при големи.
Конкурсът бе отчетен
на 20 януари т. г в ме-

хана ”Мелани”. В един
момент залата се оказа
тясна за участниците,
защото се събраха и
двете страни - всеки
изказал благодарност и
човекът сътворил нему
добро.
Но на конкурс, като на
конкурс.
От всички двадесет,

изказали благодарности
към добри хора, присъстваха седемнадесет.
Сред тях дете от втори
клас – Дейвид Петров,
който има здравословен

проблем и изказва благодарности към своята
майка Снежана и своите учителки от СОУ
”Хр. Ботев” Виолета
Стойкова и Валентина
Кирилова. Ученичката
от пети клас Мартина Браткова в разказ
споделя как с майка си
са изработили картички, продавали са ги, за

годарствени разкази
към медицински специалисти и екипи. Такива
писма бяха на Надежда
Торлакова, която изказва своята и на семейството й благодарност
към екипа на Хирургично
отделение на нашата
болница с началник д-р
Тошко Цаков. За тях тя
казва, че са се борили за
живота й без избор на
пациент, а с цялата си
всеотдайност, усърдие
и човечност.
Подобно бе и писмото на Станка Ботева,
която не присъства на
срещата, поради простата причина, че отново е в болница за
лечение. Представляваше я съпругът й, за да

да подпомогнат болно
дете в нашия град. А
студентката Магдалена
Атанасова беше съчинила стихотворението
„Приятел”, в което тя
казва;
„… Доброто е наградимо.
Доброто е незабравимо.

Искрен бъди, и вярвай
в себе си.
По пътя смело крачи
и на всеки добро прави!”
Не липсваха и бла-

изрази признание и благодарности на екипа на
Хирургично отделение,
начело с д-р Цаков и на
екипа на отделението
на болница „Св. Ана”
в гр. Варна, където е
продължило лечението й,
благодарение отново на
д-р Цаков. „Бъдете благословени за харизмата,
която носите в себе си
и за златните сърца и
души!”
А благодарностите на
Иванка Морарова са към
нейната приятелка и
колежка Юлия Йорданова
и към Румяна Капинчева
– двете жени направили
Коледата за нейните
три деца Благословена
и Необикновена. За тях
тя говори като за „Бяла

птица” и „Животворна исали своите преживявода” заради подаръ- вания, как са посрещали
доброто и са вложили
всичко от себе си, за
да изкажат своите благодарности. Затова в
знак на признателност,
за всички имаше изготвени Диплом за участие
и сувенири, които да им

ците за децата й за
Коледа, заради финансовото подпомагане при
издаването на нейната
първа книжка с детски
стихотворения от Руми
Капинчева. Думите към
тези две жени са много
силни, изпълнени с чувство на удовлетворение
и признателност.
Имаше още много други писма с разкази за
доброто и във всички
с едно и също звучене
на мотото на конкурса:
„Човек е велик, когато с
един дребен жест, дарява много любов, надежда
и мечти!”
Номинации на този
конкурс нямаше. Всички
с много любов, с много
радост и надежди са оп-

напомнят за съпреживяната среща посветена
на Доброто, за преживяните чувства и за сълзите, които развълнуваха
всички присъстващи. Но
те бяха сълзи на радост
и надежда!
Здравка КИРОВА

"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

В кухнята през зимата
Кюфтета с бял сос

Капама с кокошка

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.

1 кокошка, 3-4 глави лук,
3-4 домата, 7-8 скилидки
чесън, 1 ч.ч. олио, 9-10 зърна черен пипер, 1-2 дафинови листа, червен пипер,
магданоз

Сложете в тенджета
нарязаната на хапки кокошка заедно с нарязания
на по-едри парчета лук,
наситнените домати и
целите скилидки чесън.
Овкусете с подрпавките и
сол на вкус и залейте сместа с мазнината и 1-2 ч.ч.
топла вода. Покрийте съда

800 г мляно месо (телешко, свинско или говеждо),
2-3 глави лук, 1-2 моркова
1/2 глава целина, 1/2 ч.ч.
ориз, 2 яйца, 1 1/2 ч.ч. кисело мляко, 1/2 вр. Магданоз,
2-3 с.л. олио, масло, брашно, 1/2 лимон, черен пипер,
червен пипер, сол

Начин
на приготвяне:

Омесете добре мляното
месо с едната глава настърган лук, почистения
ориз, накълцания магданоз и
черен пипер на вкус. Оформете кръгли кюфтенца от
сместа. В 1 1/2 л студена
вода пуснете нарязаните
на кубчета целина и 1-2

моркова, 1 глава лук, срязана на две, и ги сварете.
Добавете във водата и лимона и едно малко парченце
масло. Когато омекнат
зеленчуците, прецедете
соса и отново го сложете
на котлона. Пуснете в него
кюфтенцата, предварително оваляни в брашно и ги
сварете, докато омекнат
напълно. Разбийте добре
яйцата с 2 с.л. брашно.
След това добавете киселото мляко, бъркайте
сместа на огъня и я разредете с водата, в която са
врели кюфтетата. Оставете соса да ври, докато
се сгъсти. Залейте с него
кюфтенцата.

Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Меню за седмицата
31.01 - Понеделник
с капак и варете ястието
на тих огън до готовност.

Картофи на фурна с шунка и сланина
Продукти:

500-600 г картофи, 100 г сланина, 200 г шунка,
1 к.ч. масло, черен
пипер, червен пипер, магданоз

ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 1.00 лв.
Боб с кюфте - 300 гр. - 2.00 лв.
Нишесте - 150 гр. - 0,60 лв.
Общо: 3.60 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета на скара с гарнитура 300 гр. - 2.80 лв.

01.02. - Вторник
ОБЯД
Шкембе чорба - 350 гр. - 1.20 лв.
Зеле с ориз на фурна - 300 гр. 2.00 лв.
Печена тиква - 250 гр. - 0.70 лв.
Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Задушено пиле със зеленчуци 300 гр. - 2.80 лв.

Начин на
приготвяне:

Настържете
картофите и ги
смесете с дребно
нарязаните шунка
и сланина. Овкусете ги с подправките и
сол на вкус и разбъркайте
добре. Прехвърлете получената смес в подходяща
тава и я залейте с разто-

Доставка на храна до дома

Ф

Продукти:

Начин
на приготвяне:

Продукти:
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пеното масло. Изпечете
ястието в гореща фурна
до готовност. Поднесете
го наръсено с накълцан
магданоз.

02.02. - Сряда
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0,90 лв.

Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 3.80 лв.
ВЕЧЕРЯ
Свинско със зеле - 300 гр. - 2.90 лв.

03.02. - Четвъртък
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Леща яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Нишесте - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 2.80 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с картофи - 300 гр. - 2.50 лв.

04.02. - Петък
ОБЯД
Градинарска супа - 350 гр. - 1.00 лв.
Пиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.
Макарони на фурна - 250 гр. 1.00 лв.
Общо: 4.50 лв.
ВЕЧЕРЯ
Зелеви сърми - 300 гр. - 2.40 лв.

Хляб - 1 бр. - 0,75 лв.; Хляб - 1/2 - 0,40 лв.; Хляб - 1/4 - 0,25 лв.

Сканди

Място за
вашата
обява
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Ивиан Руменов Радев от гр. Варна
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ВРЕМЕТО

Днес ще преобладава облачно време и на много места, главно в
Южна България, ще превали слаб сняг. Ще се усили вятърът от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус
4 и минус 9°, на отделни места в Северна България до минус 13°.
Максимални температури — от около минус 3° в Дунавската равнина
и високите полета до 4-5° по Черноморието и в югоизточните райони.
В събота облачността над по-голямата част от страната ще се задържи
значителна и на отделни места ще прехвърча сняг. По-значителни
намаления на облачността се очакват над Югозападна България. В
източните райони ще остане ветровито, с умерен до силен северен
вятър. В неделя вятърът в източните райони ще отслабне, а облачността над цялата страна ще намалее, но ще остане доста студено.
През последния ден от януари и в началото на февруари ще преобладава слънчево, но студено време. Ще има временни увеличения
на облачността, по-значителни над планините, но почти без валеж.
Очаква се и усилване на вятъра от север-северозапад.
Дежурен синоптик: Иван ЦОНЕВСКИ

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!

ТГ

справочник

Д-р Петкова
специалист "Детски болести"

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:

28 януари – Ваня СОФРОНИЕВА, чистач, Община
Тутракан
28 януари – Севим КЯЗИМ, Кмет на с. Търновци,
община Тутракан
29 януари – Златка ВОЙНОВА, студентка, гр.
Тутракан
29 януари – Таня ТОДОРОВА, гл. експерт „Мл.

TUTRAKAN.NET

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

дейности и спорт”, Община Тутракан
30 януари – Стефка СТАНКОВА, пом.-директор,
СОУ „Йордан Йовков”
1 февруари – Насуф НАСУФ, Кмет на Община
Главиница
1 февруари – Алекси БАРБУЧАНОВ, нач.-отдел
„Приходи от МДТ”, Община Тутракан

СМЯХ
Питат Радио Ереван:
- Как се нарича премиер, който разказва
вицове?
- Вицепремиер.
* * *
Мъж и жена се карат:
- Ама, ти си била голяма идиотка, ма!
- Ами, идиотка ще съм, как няма да съм
идиотка. Ако се бях омъжила за генерал,
щях да съм генералша.
Какво носиш? * * *
Купих си надуваема жена.
А надуваеми мъже нямаше ли?
Не. Имаше само резервни части
* * *
Мъж пита жена си:
- Защо гледаш кулинарния канал, като
не можеш да готвиш?
- Млъкни, защото и аз не ти правя забележки, когато гледаш порно филми.
-

Седят две блондинки, едната говори
на другата:
- Днес си правих тест за бременност!
Втората пита:
- Въпросите сложни ли бяха?
* * *
Група котки се събрали и най-възрастната от тях почнала да ги пита какво
искат за Коледа.
Първата казала:
- Аз искам 2 котенца.
Втората казала:
- Аз искам 3 котенца.
И тогава един котарак се обадил:
- Дядо Коледа идва!
* * *
- Защо си толкова унил?
- Четох една книжка с много тъжен
край.
- Коя книжка?
- Спестовната ми.

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.
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