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Болницата ще бъде
подпомогната спешно с
общински финансов ресурс

Цена 0.50 лв.

От 140 години в
с. Варненци има църква

- 46 медицински сестри са подали заявление за напускане заради
неизплатени заплати
- В болницата няма сключен колективен трудов договор от години
Калина ГРЪНЧАРОВА
ногопрофилната
болница за активно
лечение в Тутракан
ще бъде спешно подпомогната с общински финансови средства, стана ясно
в следобедните часове
на 2 февруари след среща
между ръководствата на
болницата, на Общинския
съвет и общинската администрация. Те ще са предназначени за покриване
на недостига за работни
заплати за 2010 г.
До спешната среща се
стигна след като в началото на месеца 46 медицински сестри депозираха
заявления за напускане
заради неизплатени заплати. Междувременно,
следствие на водените
веднага разговори между
управителя на МБАЛ-Тутракан д-р Кръстю Кръстев
и ръководството на синдикалната организация, е
подписано Споразумение за
отлагане срока за внасяне
на заявленията до 21 февруари – време, в което се
очаква болницата да сключи договори със Здравната
каса за работа по клинични
пътеки през настоящата
година и да се вземе решение от Общинския съвет
за финансово подпомагане.
В проектобюджета на
общината за 2011 г. са

М

били предвидени само 50
хил.лв. за болницата, но
след проведената дискусия
по неотложността от вземане на адекватни мерки, в
бюджета ще бъде вписана
сумата от 200 хил.лв.,
като 50 хиляди от тях ще
са от собствени приходи,
а за останалите 150 хил.
лв. Общината ще кандидатства за краткосрочен
кредит.
Няколко часа преди горецитираната среща, за
сегашната финансова сага,
за мотивите подтикнали
медицинските сестри към
крайната мярка – да напуснат работните си места
– разказа Диана Георгиева,
която е старша сестра в
Отделението за анестезия
и интензивно лечение и
председател на организацията на КНСБ в болницата: „Много отдавна тук
има огромно напрежение,
което ескалира. Макар и
сега да не е моментът,
защото се очаква сключване на договори между
болницата и Здравната
каса, сформират се екипи, отделения, мъчим се
да запазим структури. И
в цялата тази суматоха,
след като получихме последните си заплати за
м. септември и аванс за
октомври стана ясно, че
няма някаква тенденция

Храмов празник и 140-годишен юбилей от освещаването
отбеляза на 10 февруари православната църква „Св. Харалампий” в с. Варненци.
Света Божествена литургия отслужи Русенският митрополит Н.В.Пр. Неофит в съслужие с други свещеници.
Миряните бяха поздравени и благословени от владиката
да вярват и служат на Бога, да посещават храма и почитат
своя закрилник Св. Харалампий, който е покровител и на
пчеларите.
Повече от една година продължиха и ремонтните дейности на църквата, осъществени с финансовата подкрепа
на много спомоществователи.

Обръщение
към всички съдружници на "Ферком” ООД, гр. Тутракан
Диана ГЕОРГИЕВА, ст.сестра на
ОАИЛ и председател на КНСБ в
болницата

за изплащане на заплата и
половина, за да се изчисти
забавянето за 2010 г. При
условие, че излезе информация, че Здравната каса
се е разплатила с всички
болници до края на годината (б.а. – на 24 януари).
Колкото и да чакаме
чудото да стане, то не
става. Повече от година,
по-точно от края на 2009та, започна забавянето
на преводите от Касата
и оттам – на нас. Хората
са на минимума. Имахме
месеци, в които почти
никакви суми не се получаваха и всички живеят в
недоволство. До идването
на д-р Кръстев сме имали

аванси и по 50 лв. Той обеща, че ще направи всичко
възможно по проблема – на
санитарите цялата заплата (те са на минимална),
а на сестрите до 300 лв.
И наистина, дойдат ли
преводи, ставаше това
нещо, но на нас то вече не
ни е достатъчно, защото
има много голямо забавяне
и няма никаква светлина кога ще се изплатят.
Миналия петък заявления
за напускане си подадоха
две служителки от „Личен
състав”, главната сестра
също си подаде заявление.
Тогава се събрахме и решихме, че не можем да позна стр. 2

Уважаеми съдружници,

„Ферком” ООД е създадено през 1996 г. и вписано с решение
1109/04.09.1996 г. по ф.д 596/1996 г. на Силистренския окръжен съд.
От тогава до сега никой от нас, съдружниците, няма информация
какво е икономическото и организационно състояние на дружеството, колко са наличните средства, за какво са изразходени през
годините, каква дейност е извършвало ръководството, необходимо
ли е съществуването на дружеството след като все още никой не е
видял да изпълнява основния си предмет на дейност.
И най-важното – защо не се свиква Общо събрание на съдружниците, така както повелява законът.
Съгласно чл. 138 (1) от Търговския закон, Общото събрание се
свиква от управителя най-малко веднъж годишно.
Водени от горните неизвестни, каним всички съдружници на „Ферком” ООД на събрание, което ще се проведе на 16 февруари 2011 г.
от 16.00 часа в залата на Общински съвет-Тутракан.

От Инициативен комитет
За въпроси и допълнителна информация можете да звъните на:
Цветана Кирова, Председател на Сдружението за защита правата
на потребителите – 0888 617 065
Веселин Костов – 0899 287 312
Илия Георгиев - 0887 836 708

СТАРТИРА ПРЕБРОЯВАНЕ`2011
В

ъвеждането, за първи
път в нашата практика, на преброяване
чрез Интернет, което
стартира на 1 февруари и
ще приключи на 9 февруари,
предоставя възможности
за всички българи да попълнят преброителната
карта по електронен път.
Предимствата на „Е-преброяване” са няколко - възможност да се прекъсне и

да се продължи на следващия ден; пести се лично
време; на преброителя,
който дойде, ще се даде
само код и външен човек
няма да влиза в жилището;
пести се хартия (преброителните комплекти, които ще бъдат използвани
в „Преброяване` 2011” за
област Силистра тежат
над 1 тон и половина), ще
се улесни и ускори въвеж-

дането на данните от
преброяването.
Попълнените по електронен път данни ще имат
защита като тази, с която
са обезпечени банковите
преводи. Особеното е, че
с една регистрация може
да се преброи само едно
жилище и лицата, които
живеят в него. За преброяване на друго жилище и лицата, които живеят в него

(например на родителите),
трябва да се направи нова
регистрация с личните
данни на едно от лицата,
които ще преброяват.
При успешното попълване на преброителната
карта, лицето ще получи
уникален код на своя е-mail,
състоящ се от 10 знака.
Преброителят ще има
възможност да разпознае
на стр. 2
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
На 10 февруари от 15.00 часа в заседателната зала на Общински
съвет-Тутракан ще бъде проведено публичното обсъждане на отчета
за изпълнение на Бюджет`2010 и проектобюджета за 2011 г. на
община Тутракан.
Вчера от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Главиница се проведе публично обществено обсъждане на годишния отчет за
изпълнението на миналогодишния бюджет, както и предложението
за проектобюджета за настоящата 2011-та г.
„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"
Общинската администрация внесе в офиса на Програма „Красива
България” в Русе проекта „Благоустрояване на „Крайдунавски парк /
част I , етап II / чрез изграждане на панорамни стълби и довършване
на алейна мрежа”, с който кандидатства за финансиране по мярка
01 „Подобряване на градската среда”.
Проектът е на обща стойност 200 хил.лв., като 50% от нея е съфинансирана от Община Тутракан. 100 хил.лв. ще бъдат осигурени
от собствените приходи на Общината.
СЕВГИНАР АМЗА
бе избрана за член на «Обществен съвет» при Общински център
за извънучилищни дейности от квотата на Общински съвет-Тутракан.
Общественият съвет е орган, подпомагащ работата на извъучилищната институция.
35 ГОДИНИ Е СРОКЪТ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ОБЩИНАТА И ВТУ
От 10 на 35 години е увеличен срокът на договора между Община
Тутракан и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост – сградата на бившата ЦДГ-1 в центъра на града.
Преди две години сградата бе предоставена безвъзмездно на
висшето училище, за да бъде превърната в негова творческа база.
Университетът има намерение да кандидатства с проект по европейски програми, за да я ремонтира и преустрои.
СЪБАРЯТ УЧИЛИЩЕ „СЛАВЕЙКОВ”
По искане на живеещите около бившето училище „П. Славейков”
(„М. Горки”) изразено с нарочна подписка и подкрепено от общинската администрация Общинският съвет взе решение старото училище
„Славейков” да бъде съборено. Причината - негодна за използване
сграда, поради естествено износване на строителните материали,
която е застрашена от самосрутване и вредна в санитарно – хигиенно
отношение. Сградата бе няколко пъти обявявана на търг за продажба,
но така и не намери своя купувач през годините.

Стартира преброяване`2011
от стр. 1
валидния от невалиден уникален код, когато някой, без да
е попълнил електронен въпросник, подаде за код свободна
комбинация от 10 знака.
По данни на статистическия институт, в първия ден
на 17-тото националното преброяване на населението
и жилищния фонд по електронен път в Тутракан са се
възползвали общо 133 лица (67 мъже и 66 жени) вписали
41 жилища и 42 домакинства. В Главиница електронният
вариант са ползвали 8 души (5 мъже и 3 жени), съответно
3 жилища и 3 домакинства.
При последното Преброяване, проведено през 2001 г.,
населението на област Силистра е било 142 000 души
по постоянен адрес. Най-много сме били през 1975 г. –
175 574 души.
За последните 10 години, в резултат на отрицателните демографски и миграционни процеси населението на
страната, в частност и на област Силистра - намалява.
Колко сме, ще разберем като приключи преброяването.
Класическото Преброяване на населението и жилищния
фонд с хартиени преброителни карти ще започне в 8.00
часа на 10 февруари и ще завърши на 28 февруари 2011
г. в 20.00 часа.
За първи път България провежда преброяване на населението и жилищния фонд като страна членка на ЕС, в
изпълнение на един общ регламент, който се отнася за
всички страни членки на Европейския съюз.

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
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Глобиха търговски обект за
нерегламентирана продажба на риба
И

нспектори от сектор “Рибарство и
контрол” на ИАРАСилистра и Русе съвместно със служители на РУ
“Полиция” - Тутракан са
извършили проверки за нерегламентирана продажба
на риба в търговската мре-

жа в Тутракан, информираха
контролиращите органи.
При проверката са констатирани няколко нарушения и са съставени 3
акта. В търговски обект
“Рибна борса” собственост на ЕТ "Поп-90 Комерс"
гр. Тутракан е открита да

се продава маломерна риба
от различни видове. На
собственика е съставен
акт за продажба на маломерна риба от вида сом,
бяла риба, михалца и щука.
Инспекторите на ИАРА
Силистра са съставили и
акт на рибар за улов на

маломерна риба. Рибарят е
хванат в момент на предаване на рибата в търговски обект. Съставен е акт
и на продавача в магазин
за приемане на риба без
документи за произход и с
тегло под минимално допустимите размери.

Одобрен е проект на Спортния клуб по борба
През ваканциите - безплатни организирани занимания по борба
Калина ГРЪНЧАРОВА
портният клуб по
борба „Истър” и Общинският център
за извънучилищни дейности-Тутракан спечелиха
проект по програмата
на Министерството на
физическото възпитание
и спорта „Спорт за децата в свободното време”.
Програмата се реализира за четвърта поредна
година, а партньори на
спортното министерство са Министерство
на образованието, младежта и науката, общински

С

администрации, спортни
клубове и спортни федерации, средствата за масова информация. Нейната
основна цел е създаване
на условия и възможности
за участие на деца в безплатни спортни занимания
в свободното им време за
подобряване на тяхното
здраве и физическа дееспособност.
Тутраканският проект
е в направление “Спортни
занимания през ваканциите”, а общата му стойност е 5 000 лева. Той ще
се реализира в рамките

на половин година. Двете
организации ще си партнират при изпълнението
му, за да се създадат
условия и възможности за
участие на повече деца в
безплатни организирани
занимания по борба през
ваканциите. Общия брой
на децата, които ще бъдат обхванати е 220, на
възраст от 7 – 16 години.
Целта е да се разшири
достъпа на децата до
качествени услуги в областта на спорта, а също
селекция и откриване на
млади таланти.

Припомняме, че Спортният клуб по борба ”Истър” с треньор Сашко
Змеев е с традиции в
своята в област. Той е
двукратен вицешампион в
Държавния личен отборен
шампионат за деца. Спечелени са златни, сребърни и бронзови медали от
държавни първенства и
национални турнири.
СК „Истър” е първият
клуб от Тутраканска община, който кандидатства с подобен проект
пред спортното министерство.

Болницата ще бъде подпомогната...
от стр. 1
волим това. Главната сестра е човекът, на когото
разчитаме и ни подкрепя,
решихме, че няма за кога
да чакаме и ние, сестрите. Поради това, че не са
ни изплатени заплатите,
сме в правото си, според
кодекса, да подадем заявления за напускане. Вчера
(б.а. - 1 февруари) поне
тридесетина медицински
сестри, всички които бяха
на работа, си подадоха
заявленията за напускане.
Мен, като председател на
организацията на КНСБ,
управителят ме извика и
му обясних всичко – това,
което винаги сме говорили
при други подобни срещи.
Д-р Любомир Бойчев също
присъства на срещата.
Апелът от тяхна страна
беше да се изчака поне
да мине сключването на
договорите със Здравната
каса. Той каза още, че се
очаква и подпомагане от
Общинския съвет, което
още не е минало като

решение. На 17 февруари
ще има сесия. След което
заедно с главната сестра
и управителя подписахме
Споразумение, че отлага-

ме в срок до 21 февруари
внасянето на заявления за
напускане, дотогава ще
има някакво раздвижване
по въпроса и желание за
преговори за сключване на
колективен трудов договор. Защото години наред
такъв договор няма сключен. За пореден път правим
отстъпка и проявяваме
разбиране. Защото ние
също искаме да вървят нещата и не сме малка част
от този екип. И днес (б.а.
- 2 февруари) продължават

да се пускат заявления за
напускане от медицинските сестри, може би още
толкова на брой.
Когато подписахме Споразумението, в следобедните
часове, управителят
се срещна
с кмета в
Общината
и се върна
с уверението, че се е
ангажирал да бъде преведена сума, с която да се
подпомогне изчистването
на задълженията към сестри, санитари и секретари
до края на 2010 г. Чакаме
точно това да се случи.
Топката сега е у кмета.
А работата не е намаляла, особено за Родилно
отделение – най-големият
приход за болницата е от
тях, защото тук е най-голям пациентопотока.
Ние искаме справедливост и ясни правила за

В 6 области на страната болничните легла са
по-малко от необходимото
Лили АНГЕЛОВА
6 области на страната броят на болничните легла е по-малък
от необходимото. Това е
посочено в проекта на новата Национална здравна
карта, съобщи здравният
министър Стефан Константинов. Недостигът на
легла е в областите Кърджали, Разград, Силистра,
Хасково, Шумен и Ямбол.
Същевременно в седем области броят на леглата
надвишава максималния
праг, като в столицата те
са с 3000 повече от необходимото. Други области с
повече легла са: Благоевград,
Кюстендил, Пазарджик,

В

Плевен, Смолян, Стара Загора и Пловдив.
На този етап това неравномерно разпределение на
болничните легла няма как
да бъде регулирано заради
сега действащия закон за
лечебните заведения, коментира доктор Стефан Константинов. Той заяви, че ще
предприеме законодателна
инициатива, така че здравната карта и посоченият в нея
брой легла по региони да са
задължителни като критерий за сключване на договор
с Националната здравноосигурителна каса. „Виждайки
къде има евентуални неща
за подобрение, мисля, че ще
е от полза до няколко месеца

да внесем законопроект, с
който да ги регулираме всичките тези неща", добави д-р
Константинов.
Въпреки първоначалната
идея на депутатите от
ГЕРБ картата да е задължителна от тази година,
в крайна сметка в закона
е записано, че ще е препоръчителна. Попитан дали
е доволен от променената
методика за финансиране
на лечебните заведения
от Надзорния съвет на
здравната каса, Константинов отговори: „Мисля,
че финалният текст още
не е подписан. В момента,
в който бъде подписан, ще
мога да кажа. Като цяло

работа. Затова предлагаме да сключим колективен
трудов договор, в който да
е упоменато всичко – как
се формира работната
заплата, какъв е минимумът и когато работиш да
знаеш за колко и да имаш
сигурността, че ще ги
получиш в края на месеца.
Хората тук дължат на
банки, издържат ученици
и студенти, трябват им
пари и за лекарства. Ще
отбележа, че д-р Кръстев
още с постъпването си
каза, че ако има много
затруднени, е склонен да
помогне авансово. Но като
се направи списъка се оказа, че всички са такива. И
така се стига до отчаяние, липса на мотивация,
напрежение помежду ни.
Ние на искаме да влизаме
в конфликт, нито да бойкотираме работата на
болницата, искаме само
да се разбере нашето положение. Винаги сме били
за диалога, винаги сме
отстъпвали години наред.”
разговорите, които проведохме в последните два
дни, са в правилната посока.
Предполагам ме питате,
защото имах изказване
по тази тема, мисля, че
то даде резултат". Здравният министър определи
първоначалния вариант за
финансиране на болниците,
предложен от шефа на касата д-р Нели Нешева, като
задържане на статуквото
и пилеене на пари.
Министърът коментира
и докъде е стигнала реформата четири месеца след
като зае поста: „Известна
промяна има и няма как да
няма след като има нов
министър - аз вече не съм
нов всъщност за средната
продължителност на министрите, вече съм един зрял
министър".

Промени в Закона за тютюна
бяха гласувани на първо четене
С
гласовете на ГЕРБ,
Синята коалиция,
Атака и независимите народни предсдтавители, на първо четене
парламентът прие направените промени в Закона
за тютюна и тютюневите
изделия, предложени от
силистренския народен
представител Стефан
Господинов.
Припомняме, че Господинов подкрепен от още
трима свои колеги от ГЕРБ
внесе промени в Закона за
тютюна и тютюневите
изделия. Целта на промените е либерализация на
пазара на суров и непреработен тютюн, като
се даде възможност на
частни производители и
техни сдружения да предлагат своята продукция
на нашия и на европейския
пазар. На следващо място,
това е и възможността
тютюнопроизводителите
да не бъдат допълнително
ощетявани от фирмитепрекупвачи, изкупувайки от
тях тютюна на ниски цени.
„Резонно е на принципа
на пазарната икономика
да отпаднат разрешителни и ограничаващи пазара
принципи. По този начин
тютюнопроизводителите

3

общините

4 - 10.02.2011 г.

ще бъдат отчасти независими. Надявам се, че
протестите ще намалеят
след като има съгласие по
двата проблема – със субсидиите и с лицензионните
режими”, подчерта Стефан
Господинов. Силистренският народен представител
предприе тези действия,
след множество срещи с
тютюнопроизводители
в Силистренски регион и
конкретно запознаване с
техните проблеми. Да бъде
реабилитирано тютюнопроизводството и тютюнопроизводителите като

цяло у нас, е една от
основните цели на
Националната асоциация на тютюнопроизводителите,
това от своя страна
заявиха Цветан Филев - председател
на Асоциацията и
Фикрет Бекир – зам.председател на браншовата структура,
и двамата дългогодишни производители
на тютюн в района
на Североизточна
България. Двамата
господа изразиха неотдавна задоволство
от оказаното съдействие от Стефан
Господинов, който с тяхно
присъствие е приел множество срещи в Земеделското министерство.
Стефан Господинов
уточни, че очаква промените да станат факт,
едва след гласуването на
второ четене на внесения
законопроект, което може
би ще бъде във времето
до средата на месец февруари.
Зад недоволството на
тютюнопроизводителите
за по-високи изкупни цени
всъщност се крие един
далеч по-сериозен проблем.

„Между отделните купувачи има картелни споразумения, които нарочно
занижават изкупните цени
и оттам идват бедите на
самите производители”,
обясни Фикрет Бекир зам.-председател на Националната асоциация на
тютюнопроизводителите.
В момента те не могат
да продават продукцията
си на чужди фирми, които
им предлагат най-високи
цени.
Според вносителя на
промените в Закона за тютюна Стефан Господинов
от ГЕРБ ключовата дума
за решаване на проблемите на тези земеделци се
нарича либерализация на
пазара.
Ако промените в закона
проработят, държавата
донякъде ще компенсира
неуспехите си в търсене
на алтернатива на тютюна. Всъщност истината е,
че хората не са склонни да
сменят поминъка си.
За да получат реална
цена за продукцията си,
земеделците разчитат на
търговци от Украйна, Гърция и Италия. Стъпването
им на българския пазар ще
стане възможно след промените в закона.

Тютюнопроизводителите ще
получат субсидии независимо
от състоянието на бюджета
Некоректните фирми могат да
останат без лиценз

И

зплащането на държавната помощ за тютюнопроизводителите няма да
бъде обвързано с изпълнението на
държавния бюджет за 2011 г. Това
каза министърът на земеделието и
храните Мирослав Найденов след
среща с техни представители.
В края на миналата година, след
протести на тютюнопроизводители пред Народното събрание, той
заяви, че ако през юни 2011 г.
има преизпълнение на бюджета,
за тютюнопроизводителите ще
бъдат осигурени 70 млн. лева. На
сегашната среща, Найденов обеща подпомагането на сектора да
бъде обвързано не с бюджета на
страната, а с изготвянето на стратегия за развитие на регионите.
Така тютюнопроизводителите при
всички случаи щели да получат
субсидиите от държавата.
Стратегията за тютюнопроизводителните райони ще се изготви
от правителството, депутати и
представители на бранша. Нотифицираната държавна помощ за
2011 и 2012 г., която тютюнопроизводителите трябва да получат,
е 143 млн. лева. Ако стратегията
бъде готова до май, тютюнопроизводителите могат да получат
половината от тези средства,
обясни Найденов.
На срещата тютюнопроизво-

дителите са поискали държавата
да се намеси за ускоряване на
изкупната кампания за реколтата
им. Министър Найденов посочи,
че има сигнали, че основните
изкупвачи не спазват договорените срокове и затова до края
на седмицата министърът ще се
срещне с представителите им,
за да ги призове да изпълняват
задълженията си. Може да се
стигне до отнемане на лицензи
на фирми, изкупуващи тютюн,
добави той. По закон до края на
февруари фирмите трябва да
изкупят договорените количества.
Комисията за защита на конкуренцията ще бъде сезирана заради
съмнения за картелни споразумения между изкупвачи, които
умишлено поддържат ниски цени
при купуване на тютюна от производителите, каза още Найденов.
Ако сигналите бъдат потвърдени,
картелът ще бъде разследван.
Така държавни експерти - бивши
служители на закрития фонд "Тютюн", ще следят ценообразуването
в кампанията.
Земеделското министерство ще
откликне на искането на тютюнопроизводителите към областните
дирекции по земеделие да бъде открита гореща телефонна линия, чрез
която те да подават сигналите си за
проблеми при изкупната кампания.

Милен ФИЛИПОВ, общински съветник от ГЕРБ:

Мариан ГАНЕВ, независим общински съветник:

Разпределението в план-сметката за
сметосъбирането е неправилно

Управляващите не ги е грижа за
развитието на града и общината

Н

а три поредни сесии на Общински съвет – Тутракан не се стигна до консенсус за приемане на
План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването през настоящата 2011 г.
Своето мнение по проблема в този брой на в. „Тутракански глас” представят двама общински съветници
– Милен Филипов и Мариан Ганев. Разговорът с тях
започна с един въпрос – коя е причината План-сметката
да бъде връщана толкова пъти?

- Според мен на пръв
поглед причината за неприемането е тази цифра
65 562 лв. - за осигуряване,
ремонт и подмяна на съдовете (контейнерите).
Но това е на пръв поглед.
Основната причина се крие
в това, че когато преди
години е била обявявана
обществената поръчка за
тази услуга е бил сключен
договор, неизгоден за общината и нейните жителите. И тъй като договорите
вече са сключени, изгодни
или неизгодни, трябва да
ги изпълняваме и да даваме
тези пари на шуменската фирма „ВАП”. Аз съм
сигурен, че и за по-малко
средства услугата може
да бъде осъществена, ако
не с по-добро качество, то
поне на същото ниво. Тези
много средства са основното, което не се харесва
на общинските съветници.

Интересно, че тази година
се забелязва тенденция от
страна и на други партии
да възнегодуват от наложените суми за плащане.
Досега бяхме само една
група съветници – десните,
които бяхме против, сега
се забелязва тенденция и
други да се присъединят
към нас. Може би, защото
идват избори и всичко се
прави да се харесаш на
електората. Конкретния
повод - 65 562 лв. Аз мисля,
че това са твърде много
пари отделени за посочената услуга, мисля, че те
могат да бъдат пренасочени към друго перо пак
за чистата на града – за
метене, а защо не и за измиване на улиците, което
през последните 8 години
не сме го наблюдавали. Можем да задължим фирмата
2-3 пъти през лятото да
измива с дезинфекционен

разтвор контейнерите.
- Фирмата е задължена
да дезинфекцира и измива
контейнерите, това си
влиза в цената на услугата.
- Това означава, че някой
получава пари неправомерно. За годините, в които
фирмата чисти града, аз не
съм видял нито веднъж да
бъде измит един контейнер.
- Имат ли информация
общинските съветници
колко контейнера на година се повреждат, изгарят
и се подновяват?
- Такава информация не е
била предоставяна на нито
един общински съветник,
което стана и повод за искане от страна на г-н Красимир Петров, да започне
да се води една по-строга
отчетност – колко контейнери са били повредени безвъзвратно, което наложило
тяхната подмяна, за да се
види през тия години многото пари, които даваме за
поддръжка на контейнерите къде са отишли. До този
момент такава информация
не е била подавана.
- Знаете ли защо първоначалните пластмасови
контейнери бяха подменени с метални?
- Защото пластмасовите
на стр. 4

- Ще си позволя отначало
да се върна малко по-назад – при определянето
на промилите за такса
„Смет”. Аз считам, че те
са изключително завишени.
Както аз, така и моите съмишленици, не гласувахме
предложените размери на
промилите, защото в този
си вид се утежнява и без
това тежкото положение
на хората от общината.
Абсолютно съм убеден, че
няма повод и няма защо да
бъде увеличена таксата.
Забелязвам, че по селата са много по-високи
промилите. Аргументът
на Общината беше, че
там данъчните оценки
на имотите са по-малки,
но в същото време не
се отчита, че по селата
хората имат много по-ниски доходи. Така че всеки
лев за тях е от значение.
Не мисля, че трябва да
дерем кожите от население, за да се облагодетелства фирма „ВАП”, защото
точно това се получава.
Знаете, аз, откакто съм
общински съветник, искам
веднъж завинаги да се разбере, че услугата, която
извършва фирма „ВАП” е
с изключително завишени
стойности.
Друг е моментът, че

фирма „ВАП” не се отчела
нито веднъж пред Общинския съвет. Никой от нас
не знае средствата от
план-сметката по пера и
дейности как се разходват. Миналата годината,
когато вече по-задълбочено започна да се обсъжда
проблема и се сформира
специална комисия, която
се занимава с проблема с
почистването от битови
отпадъци и да проследи дейността на фирма
„ВАП”, донякъде започнаха
да влизат полека-лека нещата в някакъв порядък. Да
се определя количеството
смет и на база на изхвърлената смет – да се плаща. Поне сега има някаква
представа какво количество смет се изхвърля и
извозва до депото в Русе,
за да може да се направи
що-годе сметка. Въпреки,
че това трябва да бъдат
официални данни, предос-

тавени от фирма „ВАП”.
Всеки един грамотен човек
от нашата община може
да си направи сметката
какви могат да бъдат
разходите евентуално и
при една нормална, резонна
печалба да се определят и
промилите.
Тук нещата в известна степен са
объркани – искаме там едни пари,
ама защо ги искаме – не знаем.
Определя се първо промила за
такса „Смет” и после се нагаждат
едни цифри в план-сметката,
вместо да се знае действителния
разход за услугата и на негова
база да се определя промила.
Големият парадокс, големият
смях, на последната сесия бе, че
едва ли не като сме гласували
такива високи промили, оставали
някакви пари, които трябвало
да се сложат в 1-вата точка на
план-сметката – за осигуряване,
ремонт и подмяна на контейнери.
Логичният въпрос, който зададох
на сесията и никой не можа да ми
на стр.4
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Милен ФИЛИПОВ, общински съветник от ГЕРБ:

Мариан ГАНЕВ, независим общински съветник:

Разпределението в план-сметката за
сметосъбирането е неправилно

Управляващите не ги е грижа за
развитието на града и общината

от стр. 1
контейнери не са удачно
решение за събиране на
отпадъци. Нашият град е
специфичен, няма централно
отопление, което налага
ползването на дърва и въглища. Съответно не винаги се изхвърля само пепел,
понякога има и жар и така
контейнерите се повреждат. Неправилно е в града,
а и в селата да се поставят
пластмасови контейнери.
- Знаете ли, че в първоначалния договор фирма
„ВАП” е задължена да поддържа и хигиената по улиците? Сега в тази част на
план-сметката има отново
една голяма нула, което би
следвало да означава, че Общината ще отдели и още
пари от собствените приходи за градска чистота.
- Подсещате ме, че преди
две години също ставаше
въпрос за този проблем. По
незнайни причини общинската администрация не
обича да говори по темата.
Доколкото си спомням,
през изминалите години,
винаги е имало финансово
участие от страна на Общината по почистването
на улиците по един или друг
начин – с временна заетост
и т.н. Факт е - доколкото
си спомням, фирма „ВАП”
трябваше да поддържа и
почистването на улиците.
- Как ще коментирате
сумата за сметосъбиране

и сметоизвозване – 543
576 лв.?
- С течение на време се
забелязва един прогрес нагоре в цената на услугата.
Разликата между миналата
и тази година не е толкова
фрапираща вече не защото
тази година успяхме да намалим цената, а по-скоро,
защото миналата година не
успяхме да я намалим. Тогава
план-сметката беше доста
раздута, с много резерви, което в последствие се видя,
тъй като през годината се
наложиха няколко промени в
нея. Така се намериха пари
за пробутване на незаконните селски сметища. Мисля,
че тази годината цената
е доста голяма, а услугата
може да бъде осъществена
с много по-малко пари. Тук
е мястото да кажа, че
миналата година по този
проблем бе създадена и специална комисия по проблема
за чистотата и екологията.
Членовете й посетиха други населени места – Нови
Пазар и Каспичан, за да се
запознаят как е организиран процеса при тях. След
направени анализи и предложения от комисията, които
бяха приети, тази година
такса „Смет” да бъде посправедлива по начина на
плащане. Не бих казал, че е
идеален вариант, но това
разпределение на промилите
е определено по-справед-

ливо от миналата година.
Инициирахме среща с кметовете на населени места,
изслушахме проблемите и
исканията им и на тази база
бе определен промила.
Има обаче, над какво още
да се работи. Мисля, че
предложението на комисията за поставяне GPS на
колите събиращи отпадъците за по-добър контрол
на изразходване е много
разумно.
На база на работата си
в тази комисия, аз ходих на
едно обучение в София във
връзка с подготовката на
бюджета. Доста време се
отдели именно на такса
„Смет”, имаше споделяне
на опит от общините,
предложения от НСОРБ, по
което аз съдя, че базата на
работа на нашата комисия,
а оттам и на Общината е
на много по-високо ниво.
Прецизирахме процеса по
определяне на промила за
такса „Смет”.
- За следваща сесия какъв
резултат очаквате? Ще
бъде ли приета план-сметката в този и вариант?
- За съжаление, очаквам да
бъде приета така, защото
партньорите в Общинския
съвет БСП и ДПС ще седнат на една маса, ще се
разберат, ще си стиснат
ръцете, ще се договорят и
ще си я гласуват.

от стр. 3
отговори, в това число и кмета, е,
защо част от парите предвидени
сега за ремонт и подмяна на съдове не се заложат за почистване
на уличните платна? Не можело
да се прехвърлят, бе отговорът.
Това са пълни глупости! Миналата
година от същото перо, когато
забележете, бяха 30 хил.лв., а не
сегашните 65 хиляди, и не можаха
да ги изхарчат, бяха прехвърлени
в т.3 – за проучване и проектиране
на депа, където лесно могат да се
изразходват. Всички знаем как
става. Няма логика в подобни
действия.
Много важно е хората да знаят,
че на база на приетия промил, ние,
като Общински съвет, можем да
разпределим средствата по различните дейности и така трябва да
е. Но, не се случва при нас. Виждам отново едно единодействие
между БСП и ДПС. На предната
сесия, когато се гласуваха промилите, се направи един фарс,
една смешка – г-н Кантаров не
гласува размера на такса „Смет”, а
всички останали негови съветници
гласуваха, което се случва за пръв
път в този мандат и буди много
въпроси. Всичко е един театър!
План-сметката за трети път не
се прие, защото нямаше как да
си аргументират исканията от
администрацията – ама, то така
била обществената поръчка, ама
второ, ама пето… Хайде, извадете
ги тия договори да ги видим в края
на краищата!
Силно впечатление ми прави и
друго – едва ли не в нашата община най-важно е сметосъбирането.

А кога ще мислим за създаване
на условия за инвестиции, за привличане на чужд капитал и фирми,
кога ще мислим за разкриване на
нови работни места? И не само да
се мисли, а да се действа!
Излиза, че управляващите в
Общината не ги е грижа за развитието на града - хората да работят,
да има постъпления, а единствено
как да ги одерат по-здраво и да
има за сметта. Това въобще не е
добър знак.
Лошо впечатление ми прави
зимното поддържане. Пълна отврат! Аз много пътувам - няма
друг град като Тутракан с такива
улици – дупки, коловози лед, мизерия, мизерия… Правят се много
грешки при снегопочистването и
се правят умишлено. Не може да
се изчаква да утъпчат колите навалелия сняг по улиците и тогава
да се чисти. Щом като Общината
има пари за съфинансиране на
проекти, да се отделят и пари за
нормално снегопочистване, а не
хората да падат по улиците, да
стават злополуки, да се повреждат
и самите коли.
Искам да се спра и на друг
проблем – кандидатстването по
програма „Красива България” и
100-те хиляди лева съфинансиране. Миналата година не мина
проектът и тази година няма да
мине. Освен това е на територия,
която не се знае дали е собственост на Община Тутракан. Към
настоящия момент нотариалните
актове са на „Тутракански фериботен комплекс” АД. Има една
идея да се водят съдебни дела, но

това е от рода на „Я камилата, я
камилар”. Не се знае съдът какво
ще отсъди, а ние наливаме едни
големи пари в територия, чиято
собственост е спорна. Ами, ако
се присъди на „ТФК”, какво ще
стане? Тогава ще гледаме същата
сделка, която беше преди време.
Хората може да са забравили, но
аз не – как заменихме на разклона
до Старо село 70 дка срещу няколко декара на „ТФК”. Затова съм
категорично против този проект.
Освен това, бяхме говорили, че
през тази година ще се обновят
и други паркове в Тутракан, да не
би да е само крайдунавския парк?
Има парк „Васил Левски”, който е
пасище с кърлежи, ами, територията пред фирма „Славянка”? Ами
градския парк?
Да не говорим за исканата
актуализация на капиталовите
разходи за миналата година, която
логично не беше приета. Попитах
къде са едни 40 хил.лв. преходен
остатък. И как така гласуваме
съфинансиране по „Красива България” при неприет бюджет за
годината? Малко ли улици има
в града неасфалтирани, че тия
стъпала към Дунава са най-важните? Много разминавания има,
много. Не мога да разбера докога
моите съграждани ще живеят в
едно такова робско подчинение,
в една апатия.
- Какъв ще бъде четвъртият
опит за приемане на План-сметката, според Вас?
- О, това, което предложи администрацията - с гласовете на БСП
и ДПС. То се вижда, ясно е.

Тръгват ли арабските общества по своя път към демокрацията
ложение бяха продължавани
в течение на десетилетия
и се превърнаха в обичайна
норма.
За положението допринесе фактът, че арабският
регион поради най-големите си петролни залежи
представлява особен интерес за великите сили и
има централно значение в
световната геополитика.
Това на свой ред бе експлоатирано от

Мохамед ХАЛАФ
нова, което виждаме
в Тунис, Египет, Йемен, Алжир и Судан, е
израз на невъзможността
да бъде увековечен застоят, толкова характерен за
нашия регион. Двадесет
години след разпадането
на Съветския съюз и отхвърлянето на комунизма
от европейските общества арабският свят продължаваше да живее във
времето на студената
война.
Арабските страни продължаваха да бъдат управлявани от диктаторски
режими и да бъдат под
полицейски контрол, като
управляващите елити се
изолираха от тенденциите
в света. Така този регион
стана нарицателен за
упражняването на насилие
и насаждането на страх
и подчинение сред гражданството. Въведените
под един или друг предлог
режими на извънредно по-
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диктаторите, които
използваха
западните опасения

че единствената им алтернатива са ислямските
фундаменталисти и че
всяка промяна би довела до
застрашаване на западните интереси.
Това като че ли безкрайно запазване на статуквото обаче имаше своята
висока цена. Благодарение
на характерния за арабските народи висок демографски ръст и нарастването
на армията от младежи с
университетско образование възникна социална прослойка, която настоява за
по-добър живот и заетост.
Управляващите режими
са изправени пред избор
– да увеличат работните
места и да насочат усилията си към задоволяване
на всекидневните нужди на
хората или да укрепват полицейския апарат, с чиято
помощ да предотвратяват
потенциални бунтове. Затова сега бъдещето на
управниците в района до
голяма степен ще зависи

от това на коя алтернатива са заложили.
Подобряването на социално-икономическото
положение изглежда трудна задача за режимите,
които разчитат предимно
на огромния репресивен
апарат. Те са неспособни
да осъществят коренните промени, за които
настоява младежта и които не се ограничават
единствено с искането за
работа, а представляват
и политически искания за
подобряване на държавната администрация и
отхвърляне на системата
на еднопартийното управление чрез въвеждане на
демократични процедури,
свободни избори и предоставяне на основни свободи,
т.е. всичко онова, от което въпросните режими се
опасяват най-много.
Трудно е да се каже как
ще се развие арабската
сцена след бунтовете в
Тунис и Египет, тъй като
все още няма яснота в
развитието на ситуацията в тези две държави. А
освен това противниците
на промените, особено
в Египет, все още не са
разкрили всичките си козове. Затова най-важният въпрос е каква роля
ще изиграе египетската
армия при определяне политическото бъдеще на
страната, както и още
по-важният въпрос –

каква ще бъде
ролята на военните
във всички арабски

страни
в които елитите и техните партии се опасяват
от разпространението на
младежки бунтове.
Трябва да се подчертае,
че сегашните събития
вече доведоха до резултати, които по един или
друг начин ще повлияят
върху региона независимо
от по-нататъшния ход
на процесите в двете
страни. Единият урок е,
че не е възможно да бъде
продължен животът на
онези режими, които пренебрегват своите народи и
заличават ролята им, игнорирайки техните искания
за работа, достоен живот,
участие в общественополитическите процеси и
по-справедливото разпределение на богатствата
и ресурсите, които са
узурпирани от политическите и свързаните с тях
олигархични мафии.
Друг урок е, че не е
приемливо да се търпи
30-годишното управление
на един Мубарак и 42-годишният режим на един
Кадафи, както и плановете
им да бъдат наследени от
собствените им синове съответно Гамал и Сайф
ал Ислам. Такъв пример
вече имаме в Сирия, където дългогодишният президент Асад бе наследен от
сина си Башар.
Вече не е възможно да се
пренебрегват обществените интереси чрез предоставянето на културните
институции на ислямските
общности срещу тяхното

деполитизиране, което на
свой ред води до културна
закостенялост и до

Тази политика напълно
парализира обществения
живот, ограничавайки го
до религиозни лозунги и
пропагандни призиви за
противопоставяне на културното нашествие на
западния империализъм и
ционизма.
Бунтовете в Тунис, а
след това и в Египет
показаха, че не са прави
онези, които твърдяха,
че политическият ислям и
неговите партии са единствената алтернатива на
тиранията. Това пролича
от факта, че религиозните идеологически призиви
отсъстват от лозунгите
на протестиращите, които са фокусирани върху
понятия като справедливост, свобода и достоен
живот. Подобна тенденция
ознаменува отслабването
на притегателната сила
на идеологиите, свързани
с арабско-израелския конфликт, както и на ислямистките тези.
Това обаче

и радикалните елементи, които биха искали да
използват протестите за
техните тясно политически цели.
Онова, което показаха
събитията в Египет, а
преди това и в Тунис, е
краят на политическите
партии в цялото им разнообразие – либерални, религиозни, националистически
и левичарски. Недоволството на образованата
младеж беше канализирано
чрез интернет и социални
мрежи като "Фейсбук" и
"Туитър" и се превърнаха
в мощно оръжие срещу
диктатурата, издигайки
призивите за свобода и
демокрация.
В обобщение може да се
каже, че както арабските
режими, така и техните народи са изправени
пред сериозен избор. Те не
виждат ясен път и нямат
категоричен избор как да
излязат от кризата, тъй
като всяко решение има
висока и дори болезнена
цена. Онова обаче, което
може да се каже със сигурност, е, че връщане назад
не може да има. Народите
в региона поеха по пътя на
промените и демокрацията
и ако успеят да наложат
своята политическа воля,
това ще помогне и на Запада да играе по-конструктивна роля в този процес.

не означава, че
трябва да се
подценяват усилията
на ислямистите

*Авторът е иракски журналист,
Режимът на Саддам Хюсеин го
прогонва от родината му и той
се установява у нас. В момента е
български гражданин и e кореспондент на кувейтския вестник
„Ал Уатан“ за балканските страни.

подчиняването
на обществения
живот на религиозните
догми
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езата за уникалния
български етнически модел, за традиционната ни национална
етническа толерантност
възникна и се наложи в
общественото пространство в по-ново време – в
условията на прехода от
тоталитаризъм към демокрация. Но означава ли
това, че авторите, създаващи на тази тема художествени литературни
произведения, отново се
мъчат да впрегнат крилатия Пегас в колесницата
на вече новата официозност? Елементарно е да
се мисли така, ако не се
анализират самите литературни творби. Защото
тази теза не е „изсмукана
от пръстите” на този
или онзи, а сериозно доказателство за нея ни дава
както историята, така
и литературата ни, която има като философско
естетическо осмисляне
на живота известно предимство пред отделните
конкретни исторически
факти, нуждаещи се също
от оценяване. Ще дам
един красноречив пример
за междуетническата ни
толерантност. В интервю
пред сп. „Път”, бр.6, 2007
г. доц. Пламен Митев ни
припомня, че в градове
като Карлово и Казанлък са
запазени спомени за това
как при идването на руските войски много българи
спасяват своите съседи
турци. И обратното – при
връщането на руската
армия на север от Стара
планина турците спасяват
своите приятели българи.
„Защото комшулукът е
много по-важно усещане
за живота, отколкото някакви имагинерни идеали за
една или друга национална
идентичност.”

„Комшулукът” като висша човечност, като извисено усещане за доброто
и нравственото в живота
на българите и турците,
естествено приобщили се
едни към други и в епохата
на османското владичество, и в съвременността
в условията на българската нация е тема на двете
пиеси на Румяна Капинчева
„Осоговската царица” – за
Румена войвода и „Дуварът” – за събитията през
тъй наречения „възродителен процес”. Това са национално значими драматични
творби, показателни за
идейно-естетическата
стойност на цялостното
драматично творчество
на авторката. Няма да е
пресилено, ако отбележа,
че Капинчева проявява
майсторство при изграждането на характерите.
Докато Румена войвода е
буйна, волна, свободолюбива, то съпругът й Георги е
тих, скромен, почти безличен. В мирно време това
е условие за създаването
на семейство, тъй като в
тясно прагматичен аспект
тези характери взаимно
се допълват. Но човек не
живее само за единия хляб,
той е и духовно същество,
което може да поставя
мечтите и стремежите
си за свобода по-високо
от простото оцеляване.
Затова тази връзка под
напора на Румена войвода
и знаменосеца й Стоян се
скъсва. И тъй като в патриархалното общество
разводите са изключения,
то авторката проявява
самостоятелност и самобитност да насити тази
си творба с твърде много
съвременни чувства, идеи,
настроение, но като се
придържа към чувствителността на тази епоха, за

което спомага доброто
овладяване от нея на „езика” на населението от
Гюешево, родното място
на Румена войвода. В творбата са постигнати дълбочини в народопсихологията
ни, защото един етнос
най-добре се самоопознава
чрез оценките, които му
дава друг етнос, затова
образът на младежа Алия
е откритие в този род
литература. Ще цитирам
един пасаж от диалога му
с баба Трендафилка: „Алия:
Какви сте вие гяурите да
не отбирате, кога дар ви
струва?; Баба Трендафилка: /подигравателно/ И кой
ни струва дар бе, айол?;
Алия: Румена. Войводката,
Курбан живота си струва
за вазе. Слънцето да ви
покаже. Пък вие като едни
къртици, все в къртичините се тикате. Личните си
хора не почитате и към
стадото ги тикате. Затуй
Господ ви е дянал хомота и
турците ви бастисват.” В
тази драма, както и в „Дуварът”, остро се противопоставят утилитарно
тясното, ограничено прагматичното, бездуховното
или безкрилото духовно
на извисената духовност,
волността, свободолюбието. И делението не е
по етнически признак, а
по духовност: на единия
полюс, този на свободата,
са Румена, Алия, Стоян, на
другия полюс, робството
на духа, животинско-зверското в човека, са духовните дегенерати Патлижана
и Спасе, убили с дървета
Румена войвода. Между тях
са герои като Витко, баба
Трендафилка, Стоилко,
които търпят развитие в
драматичното действие.
Старицата, майката на
Георги, се променя, потресена от факта, че Румена

„от свои е затрита”. И си
спомням какво беше писал
за взаимното самоизтребление между българи народопсихологът Н. Кръстников: „И вред липсата на
упорита себеобработка,
която единствена може
да даде на човека вяра в
себе си, вилнее всред нас
завистта, злобата и взаимното самоизтребление:
ние се освобождаваме от
противниците си, като ги
унищожаваме. Над идеите
виси камата и парабела.
Така загинаха най-великите синове на българския
народ, които в тежките
времена биха могли да му
бъдат тъй много полезни.”
Промените в „средния персонаж” с аргументирани,
хубавият народен език на
героите спомага за възприемането на творбата,
която както другите пиеси, има сценични качества.
Трябва да призная, че
диалогът в „Дуварът”,
убедителен с правдивостта си, е изпитание за
един драматичен автор.
Защото „възродителният
процес” идва като неочаквана буря, която разбърква
не само дотогавашните
установени добросъседски
отношения между българи
и турци, но и навлиза дълбоко в душите им, за да изнесе от тях най-скритото,
най-съкровеното. Т. Жечев
в една своя статия за етническото, националното
и общочовешкото в светлината на неговия опит,
като се позовава на етнотеориите на Лев Гумильов, пише, че според тях
„ние сме пред самия край
на нашето народностно
съществуване. Според неговите изчисления 12001300 години са пределът на
съществуването на един
етнос. Същевременно като

Великан
На Борис Илиев
Могилите край Исперих просветват.
Въздишки царски всеки миг зоват.
Цъфтят цветя в смълчаните полета.
Със екот кански ражда се зора.
Там седнал сред горите Лудогорски
със слънцето говори великан.
Небето изтънява в сини краски.
Делиорманът живва разлюлян.
А може би, навярно – ти, човеко! –
домът си днес отново ще градиш
със помощта сърдечна на съседа,
Велики са делата ви добри.
Димитър ПЕТРОВ,
гр. Разград
нация ние сме приблизително на около 200 години,
т.е. в първата четвърт,
в пубертетния стадий на
своя живот.” Сполучливо е
решението на Капинчева
да представи драмата в
българската нация, породена от „възродителния
процес” – една пародия,
една гавра с процеса на
Възраждането на нацията
ни – чрез драматичните
изживявания на две семейства турци и българи
– с по една дъщеря, дългогодишни съседи. И тук
срещаме добре изградени
характери, като семейните двойки са оформени са
оформени и по физическа и
психологическа противоположност, и по близост
в духовността. Трябва да
се признае, че по-голяма
зрелост като индивидуалности, която се дължи
и на по-голямата зрелост
като етноси проявяват
Метин, Емине и Есин. Това
е трудна за изказване и да
пресъздаване в литературна творба истина, но онзи,
който желае изграждането
на духовното единство
на нацията ни, трябва да
има смелостта да я при-

знае. Образът на младата
циганка Лорелме оживява
драматичното действие.
Диалогът между Есин и
Вихра, младото поколение
българи и турци, също е
сполучлив.
Не е ли по-добре вместо
представянето на драми
с космополитни сюжети, да дадем предимство
на тези, които третират съвременни, актуални
проблеми на нацията ни.
Вярно, творческият риск
е по-голям, но и „обработката” чрез тях е по-добра,
а нацията ни се нуждае от
повече самопознание, от
познания на един етнос и
за себе си, и за Другия, а
това се постига особено
добре чрез изкуството,
литературата, културата.
Мисля, че само инерцията
ни пречи тези пиеси на Р.
Капинчева да бъдат играни
и на други сцени. Космополитното бързо впечатлява,
но не остава трайна следа,
докато родното, изведено
до националното, бавно,
но непрекъснато завладява
душите ни, като активно
воюва срещу неизживените ни слабости.
Петър ТОДОРОВ

Поетично

Аз исках!
Аз исках да ти кажа всичко.
Да разкрия своето сърце.
Да знаеш, че до болка те обичам,
че любовта ми няма да умрe.
Аз исках – мечтите ми да отгатнеш,
защото вярвах само в тях.
И с мъка криех си сълзите,
защото ми тежеше твоят смях.
Аз страдах, но не го показвах –
и стигаше ми да те виждам всеки ден.
Минавайки край теб навеждах си главата
и отминавах с поглед натъжен.

Горещо
Люби, живей и страдай,
но никога недей забравя,
че любовта е нещо много горещо.

ЧЕМШИРЪТ
Едно стъбълце от старата къща.
Някаква обич запазена вечно.
Може би, затова обич се връща
в тази „лодка” – хотелче крайречно.
Как е пазен чемшира от двора,
как сред камък и пясък е дишал,
как без думи – с листенца говори...
Сякаш е ласка и благост от свише.
Едно стъбълце сте запазили тук
съградили сте дом край чемшира.
Светлина и дъждовен капчук,
нежна обич оттук ще извира...
Юлия ПИСКУЛИЙСКА
17 юли 2010 г.
София

Горещ е животът,
горещ е светът!
Бел.ред.: Голямата река, типичната дунавска
Но още по-горещо е едно влюбено сърце! атмосфера, топлото и непринудено посрещане в
хотел „Лодката” през юли м.г впечатли поетична-

Кристина ЙОТОВА, та муза на журналистката Юлия Пискулийска, кояТутракан то заедно с Татяна Лолова гостува на тутраканци.

РОДИНО МОЯ
Родино моя, любима!
Обична моя страна!
Благодаря, че те има,
изпъстрена с милион цветя!
С небе – дом на птици,
нощем – на безброй звездици!
Земя със красоти омайни
и с неразгадани тайни!
Малка си за мен вселена!
Гордея се, че в тебе съм родена!
Моя обична страна,
най-красива на света!
Цветана БЪЧЕВА,
Перник
Бел.ред.: Цветана Бъчева е от гр. Перник. В момента
е експерт в Пернишкия окръжен съд. Преди двадесет
години написва първите си стихотворения. През 2009 г.
издава първата си книга със стихове за деца „Букет за
мама” и „Люлякова пролет” - лирика. Нейни стихове са
отпечатани във вестниците„Трета възраст”, „Вяра”,
“Пенсионери”, “Ретро” и др.Подготвила е за печат две
нови книги за деца.
Член е на Дружеството на краеведите в Перник.
За читателите на "Тутракански глас" тя изпрати
няколко свои стихотворения.

6

за всекиго по нещо...

„За чиста околна среда” – нов конкурс на ПУДООС
Рени ПЕТРОВА
инистерство на околната среда и водите
възстанови традиционния конкурс за финансиране от
Предприятието за управление
на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС) на дейности в рамките на Националната
кампания „За чиста околна среда”
за общини, кметства, неправителствени организации, училища и
детски градини.
През 2011 г. конкурсът е на
тема „Обичам природата – и аз
участвам” и се провежда като част
от националната информационна
кампания, която МОСВ предприе с
цел максимален брой хора в страната да се обединят с действия.

М

Крайният срок за депозиране
на проектите в ПУДООС е 18
февруари т.г.
Сумата, която ще бъде отпусната за тазгодишния конкурс е
750 000 лв. Средствата ще бъдат
разпределени по следния начин:
34 проекта на общини и кметства
по 10 000 лв. на обща стойност 340 000 лв.; 20 проекта на НПО по
3 000 лв. на обща стойност – 60
000 лв.; 35 проекта на детски
градини по 5 000 лв. на обща
стойност – 175 000 лв.; 35 проекта
на училища по 5 000 лв. на обща
стойност – 175 000 лв.
Задължително условие е проектите да съдържат предложение
за устойчивост, в което да се
опише как ще се осъществяват

При избиране на тел. 112 от погранични
райони е необходимо мобилният
апарат да е настроен на операторът,
на когото сме абонат
От Дирекция „Национална система 112” на МВР напомнят на гражданите, че при избиране на телефон 112 в пограничните райони е
възможно да попаднат в център за обслужване на спешни повиквания
112 в съседна държава. Това се дължи на факта, че в някои погранични
райони на територията на България сигналите на мобилните оператори
в съседната държава са по-силни от тези на мобилните оператори
в България. Същият проблем е възможно да възникне и от съседна
държава в България.
За да избегнем този проблем и да попаднем в България, е необходимо да настроим ръчно (не на автоматичен избор) мобилния си апарат
на мрежата на телекомуникационния оператор, на който сме абонат.
Това ще гарантира, че при избиране на телефон 112 сигналът ще бъде
пренесен до очаквания център за спешни повиквания.

Стартира кампания по повод
„Месеца на трезвеността”
под мотото „Свят без алкохол!”
Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните при
Община Тутракан

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
- за колаж на тема: „Алкохолът и младите хора” формат не по-малък от А4
- за карикатура - формат не по-малък от А4
- за стихотворение посветено на темата
- за есе на тема „Моето здраве и алкохола”
Могат да участват всички желаещи от V до ХII
клас. Компетентно жури от преподаватели по литература и изобразително изкуство, ще определи
най-добрите творби.
Крайният срок за подаване на творбите, които
трябва да бъдат придружени с името, адреса, класа
и училището на участника, написани на обратната
страна на листа е 28.02.2011 г. в сградата на Община Тутракан, стая №9, тел. за връзка и допълнителна
информация: 0879835814 или: 0893411092
Резултатите, ще бъдат обявени на 2.03.2011 г.
в Заседателната зала на Община Тутракан, когато
ще бъде и награждаването на участниците в групи,
както следва: V и VI клас, VII и VIII клас, IХ и Х клас
и ХI и ХII клас.

На 25.02.2011г. каним всички на вечер на трезвеността под мотото „Без чашка и дим” от
19.00 часа в бар „Фуего”. Ще има много танци
и игри. Заповядайте!
Млади хора, покажете, че имате воля и
цените живота!!!
Изберете начин и изразете своето
категорично „НЕ НА АЛКОХОЛА!”

Подарявам
Блузки – 3 бр., екипи – 2 бр., обувки – 1 бр. за момченце
до 2 год. Всичко е ново.

Звънете на тел.: 0885 478 514

Продавам
двустаен тухлен апартамент
на 4-я етаж в бл. „Терма”.
Тел. за връзка:
0886 340 278

стопанисването или поддръжката
на изградените обекти, както и да
бъдат предвидени мерки да не се
допусне повторно замърсяване
на почистените площи. Предвидените средства за почистване
не трябва да надвишават 20% от
стойността на проекта.
Идеята на конкурса е да обхване
максимален брой хора в провеждане на дейности като изграждане
или възстановяване на детски
площадки, зони за отдих, междублокови пространства, залесяване,
озеленяване и засаждане на цветя, обзавеждане с пейки, беседки,
кошчета за отпадъци, спортни
съоръжения и др. Стремежът е
при възможност тези дейности
да се осъществят с доброволен

труд от граждани, живеещи около
избраната площадка, ученици и
деца от детските градини и техните родители.
Условията и критериите за
участие са публикувани на ниво
„Актуално” на сайта на МОСВ.
Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС
по пощата с обратна разписка (на
плика задължително да е изписан
телефон за връзка, бул. ,,Мария
Луиза” 22, София 1000, с краен
срок 18.02.2011 година /включително/. Резултатите от конкурса
ще бъдат обявени до 16.03.2011
година на електронния сайт на
МОСВ:www.moew.government.bg
Допълнителна информация:
тел.02/940 6652; 02/ 940 6251.

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

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
На 10.02.2011 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на
Общински съвет-Тутракан, ще се проведе обществено
обсъждане на отчет за изпълнение на годишния бюджет за 2010г./чл.30, ал.4 от ЗОБ/ и проект на бюджет
на Община Тутракан за 2011г. /чл.11, ал.6 от ЗОБ/
Каним всички граждани да участват активно в публичното обсъждане.

ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
"Н. Й. ВАПЦАРОВ-1873”, гр. ТУТРАКАН

ОБЯВЯВА
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА РИСУНКА

„БЯЛА ПТИЦА”
Посветен на творчеството на
поетесата Пенка Цанева - Бленика
Поетесата Пенка Денева Цанева – Бленика е родена в Тутракан през 1899 г.
Поезията на Бленика е едно пътуване към истината, добротата и реалността.За читателя тя се превръща в богата палитра от обич,вярност,споделена
любов и щастие. Поетичните изповеди на Бленика
разкриват красотата, мъдростта и спокойствието
така необходими в днешния свят. Присъствието на
легендарния Дунав, Добруджа, родния край, бащиното
огнище са нещо свято за поетесата. Това, което
Бленика е искала да каже на хората, го е казала в
своите творби, в тях е цялятя тя с нейната светла
любов към живота и родината .
ЦЕЛ НА КОНКУРСА
Участниците в конкурса:
- да открият магията на живописта и графиката;
- да нарисуват света на творчеството на Бленика.
- да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания;
- да ни накарат да усетим силата на въображението им.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
- Формат - 35/50 ;
- Техника: живопис, графика;
- Материали: без ограничения
- Рисунката да е поставена в паспарту
- Всеки участник да си изпише трите имена, години,
адрес, училище и тел. за връзка
- Всяка рисунка да е придружена с текст, който да
съдържа кратко описание на творбата.
- Рисунките ще бъдат оценявани от компетентно
жури в три възрастови групи:
5-8 клас, 9-12 клас, над 18 години
- Организаторите предвиждат Първа, втора и
трета награда във всяка възрастова група. Всеки
участник ще получи Диплом за участие.
Краен срок за представяне на творбите:
31.07.2011 г.
ОНЧ”Н.Й.Вапцаров-1873”
гр. Тутракан , пл. »Суворов» № 2
тел. 0866 /60567 , 60045
е-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg
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ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
"Н. Й. ВАПЦАРОВ-1873”, гр. ТУТРАКАН
По повод 135 години Априлско въстание

Обявява
ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЦИЯ

"Подвига на Априлци”
"И в няколко дена, тайно и полека,
народът порасте на няколко века!"

Делят ни само 135 години от онези бурни дни, които
десетки наши и чужди автори описаха като преломно
събитие, чутовен подвиг, трагичен погром.
135 години от онези бурни дни, в които нашите
прадеди оставиха ралото и мотиката, за да хванат в
коравите си отрудени ръце пушката и байрака. Изтекли са много лета оттогава; сменили са се времена,
хора и идеи, раждали са се и са отмирали идеали. Днес
обаче за нас е от изключително значение да се обърнем отново към епохата на Априлското въстание, за
да намерим поуката в него и да си припомним каква
бе оная сила, която вдигна тогава народа на една
обречена борба с петвековния си поробител. Можем
да си зададем въпроса какво би останало от нас,
от нашата национална гордост, ако не бяха Левски,
Ботев, Бенковски, ако не бяха Панагюрище, Батак,
Копривщица, Клисура. Те ни предадоха най-великия
урок по родолюбие, който ни е нужен и днес.
ЦЕЛ НА КОНКУРСА :
- Да се стимулира творческото мислене и изявата
на младите хора.
- Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и уважение към действията на предходните
поколения.
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА :
1. Участниците в конкурса изпълняват по едно
стихотворение.
2. В конкурса за рецитация участниците са разделени в следните възрастови групи:
6-8 клас, 9-11 клас, над 18 години
3. Конкурса има следните раздели: Индивидуални
изпълнения
4. Жури ще оценява изпълнителите за:
- Правилно наизустен текст и пресъздаване на
основното чувство в творбата.
- Добра дикция и поставен (изнесен) глас.
- Контакт с публиката.
ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Индивидуални изпълнения
до 7 мин.
НАГРАДИ: Организаторите предвиждат първа,
втора и трета награда във всяка възрастова група.
Всеки участник ще получи диплом за участие.
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
15.04.2011 г. от 14.00 часа
В Лекционната зала на Читалището
Заявки ще се приемат до 01.04.2011 г. в:
ОНЧ”Н.Й.Вапцаров”
гр. Тутракан , пл.»Суворов» № 2
тел. 0866 / 60567, 60045, 60153
е-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg
Заявката за участие трябва да съдържа:
Трите имена, училище, клас /възраст/, адрес, заглавие и автор на произведението, името на ръководителя, телефон за връзка.

Произведения по темата на конкурса може
да намерите в библиотеката на читалището.

"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

Продавам
Китара – нова – 60 лв.
Детска количка, лятна – 40 лв.
Детска люлка, стайна – 45 лв.
Детско конче, кърбалка – 15 лв.
Столче за хранене „Чиполино” – 50 лв.
Вечерна рокля, дълга, с ръкавици, цвят-син (бална
рокля) – 40 лв.
Официален костюм – панталон с туника – 30лв.

Звънете на тел.: 0885 478 514

В кухнята през зимата
Кисело зеле - тепси кебап
Продукти:

1 кг свинско месо гърди,
осмянка, 50 гр. сланинка,
2-3 с.л брашно, 2 с.л червен
пипер, 1 кисела зелка, копър
на зърна, сол, мазнина, 3-4
бр. праз, черен пипер
копъра, черен пипер по желание и сол. Запържват се
до златисто, след което
се смесват със зелето в
дълбока тавичка, и се пече
40 мин. на умерена фурна,
като се разбърква от време на време.

Свински пържоли на фурна
Продукти:

Приготвяне:

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 кг свинска рибица, 1 ч.л. мащерка, 1 ч.л. риган, черен пипер, 1 гл. лук,
3-4 скилидки чесън,
олио, 250 мл бира, 1
ч.л. захар, сол
Месото се почиства и се натрива с подправките,
запържва се от
всички страни в
нагорещено олио, посолява
се и се поставя в тавичка.
Задушаваме ситно нарязания лук и чесън, добавяме
бирата и захарта, като
кипне се изсипва върху

Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

месото. Пече се на 170
градуса около 90 мин., под
фолио. Маха се фолиото и
се запича на по силен огън
до зачервяване. Сервира се
нарязано на тънки филийки
със задушени зеленчуци.

Яйчена пица
Продукти:

Загрейте олиото
в тиган и изсипете
разбитите и посолени
яйца. Запържете ги
леко, без да ги разбърквате. Нарежете кренвирша и
сиренето и наредете парченцата отгоре. Разхвърляйте на малки купчинки

Меню за седмицата
07.02 - Понеделник
ОБЯД
Бобена чорба - 350 гр. - 0.90 лв.
Руладини с гарн. - 300 гр. - 2.50 лв.
Мляко с ориз - 150 гр. - 0,60 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кебабчета с картофи соте - 300
гр. - 2.80 лв.

08.02. - Вторник

Приготвяне:

дат, слага се брашното,
разбърква се, добавя се
виното и 1 к.ч. вода, вари
се, докато леко се сгъсти.
При сервиране пържолите
се заливат със соса.

Доставка на храна до дома

Ф

Продукти:

6 яйца, 1 кренвирш,
2 с.л. лютеница или
доматено пюре, 50
гр. сирене, 1 с.л. майонеза, чубрица, риган,
черен пипер, магданоз,
сол, олио за пържене

1 кг свински
вратни пържоли,
черен пипер, сол, 1
с.л. брашно, 1 к.ч.
вино, олио
Пържолите се почистват и леко начукват, поръсват
се черен пипер и се
слагат в тавичка
намазана с мазнина
и 1 к.ч. вода. Пекът се на
умерена фурна, като често
се обръщат, след второто
обръщане се посоляват,
като се зачервят се изваж-

Свинско месо печено в бира

Приготвяне:

Приготвяне:

Зелката се нарязва на
ситно и сварява за 30 мин.,
да поомекне зелето. В
дълбок тиган се запържва
месото нарязано на средно
големи парчета, добавя се,
нарязания на ситно праз,
брашното, червения пипер,
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хоби
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майонезата и лютеницата
и овкусете с изброените
подправки, но повече не
солете. Доизпечете яйцата на котлона, украсете
с магданоз и поднесете
ястието топло.

ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Домати с ориз - 300 гр. - 2.00 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 3.70 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета с доматен сос - 300
гр. - 2.50 лв.

09.02. - Сряда
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0,90 лв.
Боб с кюфте - 300 гр. - 2.00 лв.

Крем карамел - 250 гр. - 1.00 лв.
Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.

10.02. - Четвъртък
ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1.20 лв.
Зеле с ориз на фурна - 300
гр. - 2.00 лв.
Макарони със сирене - 250 гр. - 0.80 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.

11.02. - Петък
ОБЯД
Доматена супа - 350 гр. - 0.90 лв.
Задушено пиле със зеленчуци300 гр. - 2.80 лв.
Мекици - 2 бр. - 0.50 лв.
Общо: 4.20 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле по ловджийски - 300 гр. - 2.50 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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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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ВРЕМЕТО
В петък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили, в Дунавската равнина
и в източните райони ще е до умерен. Мъглите ще
се вдигнат, над по-голямата част от страната ще
преобладава слънчево време. През почивните дни и
в началото на следващата седмица ще духа слаб до
умерен вятър със западна компонента и температурите ще се повишават. Времето ще бъде предимно
слънчево, снежната покривка в повечето райони от
равнинната част на Северна България ще се стопи.
Във вторник вятърът ще отслабне и във вторник и
сряда отново ще има условия за мъгли, ще има и временни увеличения на облачността и главно дневните
температури слабо ще се понижат.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!

С успешен изстрел в глиган още в първия си лов се изяви националката по стрелба
с лък Пламена Миткина от СК „Динамикс” – Силистра, съобщиха от Ловно-рибарско
дружество „Сокол 1”. Миткина е член на дружинката в село Краново.

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.

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:

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!

ТГ

ОбС-Главиница
6 февруари – Мария ХРИСТОВА, 10 б клас, СОУ „Й. Йовков”
7 февруари – Велико КРАСИМИРОВ, 10 б клас, СОУ
„Йордан Йовков”
10 февруари – Гинка АНГЕЛОВА, ст.спец., Община Тутракан
10 февруари – Татяна ЛОЛОВА – фен на гр. Тутракан

СМЯХ
- Татко, уморих се да нося сестричката си. Подобре да взема от тебе чантата с бирата.
- Как пък не! Да вземеш да я изпуснеш!
* * *
- Татко, защо младоженците се държат за ръка по
време на венчавката?
- Такъв е обичаят, сине. Нали си виждал как боксьорите си подават ръце преди да започне мачът.
* * *
Не забравяйте, че женитбата е единствената
хазартна игра, на която църквата гледа с добро око!
* * *
Обвиняеми, защо не върнахте пръстена, който
сте откраднали?
- Защото на него пишеше: "Вечно твой".
* * *
Български офицер, си взима проститутка, и отива
в нейното жилище да си свършат работата. След 20тина минутки някъде, офицерът се изправя гордо и
почва да се облича. Проститутката го поглежда и му
дума: - Много сe извинявам, ама парите къде са?
Офицерът я поглежда и вика: - Български офицер

за такава работа пари не взима!
* * *
Няколко жени са се наредили на опашка за краставици, една вика: - За мен те тия по-дебелите.
Втора се обажда: - За мене те тия най-дългите.
Обажда се и мъж: - На мене ми дай кви има. Я
ша ги ям.
* * *
- Деца, утре ще имаме много важно контролно! казва даскалицата. - Никой да не отсъства! Няма да
приемам никакви извинителни причини.
- А ако съм преуморен от секс? - прави се на
интересен Иванчо.
- Ще пишеш с другата ръка!
* * *
Един човек отишъл по работа в едно село. Попитал
един от селяните:
- Къде е кметът?
- Сее - казал селянинът.
- През февруари?
- Абе, какво го питаш тоя, той не може да казва
„р” - обадил се друг селянин.

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

ТАЛОН

гр. Тутракан

4 февруари – д-р Стефка ЦОНКОВА, общински съветник,
БСП, ОбС-Тутракан
5 февруари – Галина КУЦАРОВА, техн. секретар, ДГСТутракан
5 февруари – Нурбин КОЧАНОВ, 10 б клас, СОУ „Й. Йовков”
6 февруари - Цветелина ГЕОРГИЕВА, ОбС-Тутракан
6 февруари – Гюрсел САДЪК, общински съветник, ДПС,

тел.: 0894 204 486

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

“Тепсихора” ЕООД,

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

Заповядайте!

справочник

Д-р Петкова

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари

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.

Попълнете празните квадратчета така,
че всеки ред, всяка колонка и всеки голям
квадрат да съдържат цифрите от 1 до 9.
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Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3
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