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за контакти:

0866 99119

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 6

Година XLIX

11 - 17 февруари 2011 г.
Община Тутракан
ОНЧ ”Н.Й.Вапцаров-1873” и
НЧ ”Васил Йорданов-1942”,
с. Нова Черна

Независимо от вяра и етнос
хората от цял свят знаят,
чувстват, убедени са, че няма
нищо по-велико от любовта. И
са си избрали да го отбелязват
на 14 февруари Денят на влюбените!
Пожелаваме на младите и
по-възрастните жители на община Тутракан щастлив празник на влюбените! Посрещнете
го с червено вино в ръка, защото
е и Трифон Зарезан!

Ви канят на

Празнично веселие
по повод Трифон Зарезан
в парк „Христо Ботев”
на 14 февруари 2011 г. от 11.00 часа

Георги ГЕОРГИЕВ,
Кмет на Община
Тутракан
Любомир БОЕВСКИ,
Председател на ОбС

Самодеен колектив
ще пресъздаде
автентичния
обичай по зарязване
на лозята.

Заповядайте!

влез на скорост
Цена 0.50 лв.

Обръщение
към всички съдружници на "Ферком” ООД,
гр. Тутракан

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

Урок в съдебната зала
- Един ефектен поучителен съдебен процес наблюдаваха десетокласниците от СОУ "Христо Ботев”
- Защо някои подсъдими излизайки от съдебната зала казват "Довиждане” - този феномен не
проумява и досега председателят на Районен съд Тутракан Спас Стефанов
Калина ГРЪНЧАРОВА
оловин година лишаване от свобода с
изпитателен срок от
три години, разноските по
съдебното дело, отнемане
в полза на държавата на
предмета на престъплението и отменена мярка за
неотклонение „подписка”
бе крайният резултат за
Бейсин Осман от с. Нова
Черна на финала на НОХД
№25/2011 г. състояло се
на 7 февруари. Съдебният
състав воден от председателя на Районен съд
Тутракан Спас Стефанов
и съдебните заседатели
Тодорка Минчева и Галя
Стойчева след като изслушаха страните – обвинението в лицето на
прокурор Павлина Алекова
и защитата - адвокат
Дарина Николова, признаха
за виновен 40-годишния
мъж за това, че на 19
януари т.г. в района на с.
Старо село органите на
РУ „Полиция” са открили
в личния му автомобил, че
държи акцизна стока - 122
кутии цигари без бандерол
за 689,60 лв. и с акцизна

П

стойност 158,53 лв.
За подобно деяние тежестта на закона е лишаване от свобода от 1 до 6
години и глоба до 10-кратния размер на щетата.
Делото се води по съкратената процедура, тъй
като подсъдимият е признал цялата фактическа
обстановка, която се ползва като обективно доказателство, без да се разпитват свидетели, с което е
допринесъл държавата да
не води делото в неговия
пълен обем по общия ред.
До леката присъда водят
и смекчаващите вината
обстоятелства – направените самопризнания,
чистото съдебно минало,
съдействието в досъдебното производство, признатата и осъзната вина.
Любопитното в случая е,
че съдебната зала бе пълна
до краен предел, защото
процесът бе наблюдаван
от десетокласниците от
СОУ „Христо Ботев” в час
по „Етика и право”. Във
връзка с реализирането на
държавните образователна стр. 3
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ
ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Вчера в Заседателната зала на областната администрация ще се
проведе заседание на Областния съвет по енергийна ефективност, в
чийто състав влизат кметовете на 7-те общини на област Силистра,
директорът на РИОСВ-Русе, експерти от областната администрация,
управителите на „ВиК’ и на „Електроразпределение” в Силистра,
представители на Търговско-промишлената палата и на Стопанската
камара и на Съвета на училищните директори. Съветът се председателства от зам. областния управител Денка Михайлова. В работната
среща участва инж. Йордан Димитров – главен експерт към Агенцията
по енергийна ефективност - Териториално звено Силистра. На нея
бяха обсъдени оптимизирането на дейностите по практическото
приложение на чл. 11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност,
определянето на служители съгласно изискванията на закона,
които ще бъдат ангажирани с изготвянето на отчетите за дейността
на съответната община по енергийна ефективност. Обсъдена бе и
необходимостта от разработване на дългосрочна Областна програма
по енергийна ефективност в Област Силистра.
НА ФЕВРУАРСКАТА СЕСИЯ ЩЕ ПРИЕМАТ БЮДЖЕТ`2011
На 17 февруари ще се проведе редовно заседание на Общинския
съвет. Датата бе приета на преходната сесия, с мотив, че тазгодишният общински бюджет трябва да бъде разгледан и гласуван, тъй
като изтича и законовия срок за приемането му.
За това заседание освен отчета за разходването на бюджет`2010 и
приемане на Бюджет`2011, би трябвало да се приемат и оттеглените
по-рано докладни записки за План-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване, актуализацията на капиталовите разходи от миналата
година, както и за съдебния спор между Община Тутракан и „ТФК” АД.
ТРИФОН ЗАРЕЗАН
На 14 февруари, понеделник, от 10:00 часа в лозовите масиви
на най-големия винопроизводител в Тутраканска община Младен
Михайлов ще бъде изпълнен традиционния ритуал по зарязване на
лозята и избиране на Цар. Час по-късно, в парк „Христо Ботев” ще
започне зарезанско веселие с участието на фолклорния ансамбъл
при НЧ „Васил Йорданов”, с. Нова Черна.
ПАМЕТ ЗА ЛЕВСКИ
На 19 февруари българският народ ще отбележи 138 години от
обесването на Апостола на свободата Васил Левски.
Поклон пред святото дело на Апостола тутраканци ще отдадат с
поднасяне на венци пред неговия паметник пред сградата на Общината от 10,30 часа.
Програма, посветена на делото му, ще бъде изнесена от ученици,
членове на клуб „Приятели на библиотеката” към НЧ „Васил Йорданов”, с. Нова Черна.
КРИМИНАЛЕ
39-годишният С.О. от село Коларово е задържан в
полицейския арест за нанесен побой. Свадата между
него и друг 54-годишен мъж от селото възникнала около
01.30 часа на 9 февруари в питейно заведение след
употреба на значително количество алкохол. Малко
по-късно С.О. застигнал на улицата опонента си и му
нанесъл множество удари в областта на торса и главата. Виждайки безпомощно му състояние, С.О отвел
пострадалия в дома си, където почистил кървавите
следи от побоя, дал му чисти дрехи и на сутринта го
освободил.
След получаване на сигнала за произшествието на
мястото незабавно е изпратена дежурна оперативна
група от РУ „Полиция” – Тутракан. Извършителят
на побоя е установен и задържан. Той е криминално
проявен, осъждан. Пострадалият мъж е настанен в
силистренската болница с фрактура на две ребра, без
опасност за живота. По случая е образувано досъдебно
производство.
Кражба изяснява и полицията в Тутракан. За времето 01.10.2010 г. – 06.02.2011 г. неизвестно лице разбило
катинар на бивш производствен цех и извършило кражба на 16 радиатора, ел. помпа, 10 м метална тръба,
две метални врати и 4 м захранващ кабел.
През миналия уикенд пожар в комин в с. Цар Самуил
е погасен от огнеборците преди да нанесе материални загуби.

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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Обучиха общински служители как да
предоставят електронни административни услуги
Калина ГРЪНЧАРОВА
рамките на поредния
етап от реализацията на проекта на
Областната администрация „Електронна област
Силистра - по-добри условия за гражданите и
бизнеса”, в два поредни
дни – на 7 и 8 февруари,
бяха обучени общински служители от Главинишка и
Тутраканска община как да
предоставят електронни
административни услуги
на населението. Това означава реална електронна комуникация между служителите на администрациите
и гражданите и бизнеса,
подаване на документи по
електронен път и получаването им по същия начин.
Всъщност, целевите групи по проекта са всички
седем общини на територията на областта, както
и териториалните звена
на централната администрация – НАП, РДНСК
и РИОКОЗ – Силистра.
Ползватели, естествено,
са и гражданите и представителите на бизнеса,
ползващи административни услуги.
Разработването на
маршрути на административните услуги и въвеждането им в системите
за документооборот и
управление на административните процеси, както
и унифицирането на документите, свързани със
заявяване и предоставяне

В

на административни услуги са част от основните
дейности на проекта.
Въвеждането на електронни административни
услуги, разработката на
софтуер, внедряването
на системите, съчетано
с обучение на служителите и като цяло повишаването капацитета
на административните
структури ще спомогне за
подобряване прилагането
на принципите на добро
управление от страна на

публичната администрация
при изпълнението на нейните функции и в подкрепа на
предприемачеството.
Проектът предвижда
надграждане и оптимизация на системите за документооборот, привеждане
на интернет страниците
в съответствие с унифицираната визия на държавната администрация
и най-вече реализация на
комплексни административни услуги като техният
брой ще бъде по-голям от

реализираните вече в други
области подобни услуги.
Общата стойност на
проекта „Е-област Силистра – по-добри условия
за гражданите и бизнеса” е
693 736,10 лева. Той се осъществява по приоритетна
ос „Качествено административно обслужване и
развитие на електронното
управление” по Оперативна програма „Административен капацитет”, финансиран от Европейския
съюз, чрез ЕСФ.

Награди от конкурса за шейх Бедреддин
Калина ГРЪНЧАРОВА
ъзпитаниците на
СОУ „Христо Ботев”
участваха в 14-я конкурс-викторина посветен
на похода „По стъпките
на Бедреддин” с две есета и седем презентации,
информира председателят
на КПД „Родно Лудогорие”
- Тутракан Маргарита
Димитрова. Вече са ясни
резултатите от класирането в различните категории.
Във втора възрастова
група (9-12 клас) есето на

В

Мирослав Николаев от 10
б клас е класирано на трето място, а поощрение в
същата категория е получила неговата съученичка
Димитрина Димитрова.
В раздел „Презентации”

Събират 2% данък и
върху вноските

Н

ов данък от 2% върху
оборота се плаща от 1
януари върху цената на
повечето застраховки. Налогът се
дължи за най-масовите застраховки - "Гражданска отговорност"
и "Каско" на колите. Той обаче
ще трябва да се плати не само от
хората, които ще си купят полица
през 2011 г., но и от тези, които са
си направили някаква застраховка
през миналата година, но на разсрочено плащане. Например, ако
имате "Гражданска отговорност",
по която дължите още две вноски
по 50 лв., застрахователният агент
или брокерът ще ви вземат още
1 лев върху всяка петдесетачка
заради налога.
По-сериозно завишение ще
има при застраховките "Каско"
на по-скъпите автомобили. Ако

цената на цялата полица е 1000
лв. и плащането е разсрочено на
четири вноски по 250 лв., всяка от
оставащите вноски по полицата
ще се оскъпи с 5 лв.
Според застрахователни брокери, новите полици, в които
изрично е изписан налогът от 2%
върху премията, вече са доставени
в офисите им. Разписките, които
клиентите получават срещу плащане на поредната вноска по разсрочените полици, също са напечатани. Някои компании обаче са
предпочели да не отпечатват нови
документи, а към всяка полица,
по която вноски се дължат и през
2011 г., да се сключва добавък, в
който клиентът се уведомява, че
върху дължимата сума ще бъде
начислен и налог.
“ТГ”

в първа възрастова група
(1-8 клас) второ място са
завоювали Мерлин Юлиянова и Иван Василев от
7 а клас, а трето – презентацията на Моника и
Росица Славови и Глория
Порожанова.
В следващата възрастова група (9-12 клас)
работата на Каролина
Христова от 9а клас, специалност „Програмист”, е
била оценена най-високо
– с първо място.
Удовлетворяващ е фактът, че тутраканските ученици са в челните

места наред с връстниците си от Кърджали,
Силистра, Попово, Бургас,
Дулово, Тервел, Исперих,
Разград, Шумен, Раднево, Свиленград и Полски
Тръмбеш.
Член на комисията оценявала есетата и стиховете е била експертката
по история и цивилизации
в образователното министерство Мария Бенова.
Награждаването на отличилите се ученици ще
бъде осъществено до края
на м. февруари.

ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЧЕ
ЩЕ СЕ ЛЕГАЛИЗИРАТ НА „ЕДНО ГИШЕ”

Л

егализирането на
български дипломи,
необходими за работа или продължаване на
образованието в чужбина,
вече ще бъдат легализирани само на едно място – в
сградата на Министерство
на образованието (МОМН),
а не както досега - в МОМН
и МВнР. Така процедурата
се облекчава, като се въвежда интегрирана услуга
„на едно гише” между вдете
министрества. Гражданите
или техни представители
следва да подават всички
документи за процедурата в
МОМН, като по служебен път
се осигурява извършването
на услугата. В сградата на
МОМН служител на МВнР
ще извършва легализацията.

Съгласно Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от
1961 г., единствената формална
процедура, която може да се
изисква за удостоверяване
истинността на реквизити на
официален документ, издаден
от чужда държава, е прилагането на удостоверение от
компетентния за това орган на
държавата, от която произхожда документът. Това удостоверение е така нареченият „апостил”, който се поставя върху
самия документ и е по образец,
посочен в Конвенцията. У нас
върху документите за образование „апостил” се поставя
от МВнР след предварителна
заверка на образователния
документ от МОМН.
“ТГ”

общините
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Урок в съдебната зала
от стр. 1
ни изисквания по история
на демократичната държава и разделението на
трите власти, учениците
наблюдаваха работата на
съдебната власт, поясни
тяхната преподавателка

Маргарита Димитрова.
Функциите и дейността на
законодателната и изпълнителната власт на местно ниво предстои да бъдат
наблюдавани по време на
сесия на Общинския съвет.
След съдебното заседа-

ние, Спас Стефанов разясни на учениците казусът и
какво означава присъдата,
в случая тя е т. нар условна присъда и отговаря на
техни въпроси, свързани с
демократичната правова
държава. Според него тя
е „трудно постижима, макар да се
стремим от много
години да изградим
нашата държава
като такава. Това
означава да има
добри закови, които да се уважават и изпълняват.
Демократичните
закони са тези, които изграждат правовата държава.
Такъв закон е Конституцията.” Освен нея трябва да
се спазват всички
останали закони и

подзаконови актове, които
в детайли регламентират
нещата. Правовата държава не е само права, но и
задължения, отбеляза още
магистратът, които са
взаимно обвързани.
Спас Стефанов каза,

че харесва българската
Конституция, но има притеснения от евентуални
промени в нея, защото „политиците набраха 20-годишен опит и могат да
поставят в подчинение
съдебната власт”. Той се
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спря и на „Бръмбаргейт”,
който им прилага изпълнителната власт, като
се позова на думите на
Монтескьо „Власт власт
възпира”. Според него Народното събрание пише
законите, но не се допитва
до съдебната власт, а изпълнителната им определя
бюджета. „Вижте колко
сме независими”, възкликна
Стефанов.
В края на срещата, председателят на ТРС посочи
и пример на осъден преди
десетина година ученик за
хулиганство.
„В съда влизат различни
хора за различни престъпления. Винаги обаче
съм се чудил на подсъдими, които на излизане от
съдебната зала казват
„Довиждане” – заключи
срещата той.

Нехат КАНТАРОВ, общински съветник, председател на ДПС-Тутракан:

ДПС е залъгалка в устите на другите политически сили
- И след оставката на Касим Дал, организацията на ДПС-Тутракан стои зад лидера си Ахмед Доган

В този брой продължава поредицата от разговори
с представители на политическите сили в общината, общински съветници, по няколко теми влезли
в дневния ред на последната сесия на Общинския
свет, но не намерили консенсусно разрешение.
Освен тях, в интервюто с председателя на ДПСТутракан Нехат КАНТАРОВ, ще стане реч и за отношението на местната организация по скандала с
оставката на зам.-председателя на ДПС Касим Дал.
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Защо не бе приета Плансметката за разхода по
сметосъбирането и сметоизвозването?
- Защото специалистите на
общинската администрация
не можаха да дадат обяснение как са разпределени
парите по параграфи. И на
зададените въпроси защо са
заделени толкова много пари
– 65 хил.лв. за поддръжка и
ремонт на контейнерите не
беше даден удовлетворителен отговор и кметът сам си
изтегли обратно докладната.

С

илен взрив разтърси
около 5.30 ч. На 10
февруари сградата
на бул. "Цариградско шосе"
№17 в столицата, на около 200 м от Орлов мост.
Взривното устройство,
вероятно самоделка, е било
заложено на партера.
По първоначална информация взривът е бил с
мощност 400 гр тротилов
еквивалент. Експлозията
е била доста силна, из-

Там е работата, че на предхождащата сесия се прие
с гласовете на БСП, ГЕРБ
и на дясното обединение
увеличението на промила за
такса „Смет”.
- ДПС не гласува ли тогава?
- Някои от нашите съветници подкрепиха, но аз лично –
не. На мен ми се стори, че са
високи промилите на базата
на това, което се работи.
Сега се оказва, че завишението е на гърба на хората
и те ще плащат 65 хил.лв. за
ремонт на казани, а я се прапочупени са стъклата на
съседни кооперации.
В сградата се намира
офисът на издателство "Миленуим", както и редакцията
на в. "Галерия". "Милениум"
придоби известност с поредицата "Убитите босове",
както и с книги на Кристина
Патрашкова, в момента главен редактор на в. "Галерия".
Засега не е уточнено срещу
кого е взривът.
Пред журналисти Патраш-

ви тази дейност, я не. Така
че, колегите, които са дали
интервю във вестника (б.а.:
Милен Филипов и Мариан
Ганев в бр. 5/ТГ) и твърдят,
че План-сметката ще мине на
следващата сесия с нашите
и на БСП гласове, много
относително започнаха да
говорят за ДПС. Мога да
кажа, че те са в основата
на всичко, което се приема,
на практика, не само такса
„Смет”, а и други решения.
Ние подкрепяме общинската администрация в лицето
на кмета, аз много пъти съм
го казвал, когато се предлагат разумни решения в
интерес на хората, ние ги
подкрепяме. Но, ако нещо е
нереално се въздържаме. В
Общинския съвет и в Общината има отношение на дискриминация по отношение
на ДПС.
- В смисъл?
- Винаги, когато става въпрос за интересите на ДПС и
то не за самата организация,
а за техните хора, винаги
другата част се обединява
и гласува „против”. Така е
било и с избирането състава
на комисиите, на представители в сдруженията МИГ
и групата за рибарство и
т.н., където ние казваме, че
имаме не толкова интерес, а
наши представители, които
работят в тази сфера и затова трябва да имаме поглед
над тези сдружения, когато
се кандидатства по-нататък
с проекти. А там има доста
пари.
ДПС е залъгалка в устите
на другите политически сили.
С ходовете на ДПС те гледат

да си измият тяхната некомпетентност, защото аз съм
съветник от доста мандати,
знам за какво става въпрос
и съм в час с всичко.
- В крайна сметка ще
бъде ли приета План-сметката във варианта, който
ви предложиха?
- План-сметката, която
съветниците имаха вече е
изтеглена от кмета. Явно, тя
ще претърпи някакви промени, може би ще влязат пари
и в перото за „Чистота” и като
ги видим, естествено ще подкрепим. Фактът, че са вдигнати промилите – проблемът е
решен. Ние вече сме ощетили хората, бръкнали сме
им в джоба, и сега тези пари
трябва да ги разпределим. И
понеже се събират за чистотата, именно там трябва да
ги разпределим. Има предложения, които и аз, и другите
дадохме, остава общинската
администрация да прецени
кои са разумни, да ги промени и ще се гласува. Трябва да
се гласува, защото иначе ще
стопираме сметосъбирането
и има опасност от замърсяване на града и общината.
- А актуализацията на капиталовите разходи за 2010
г. защо не бяха гласувани?
- Специално ДПС имаше
претенция, защото в капиталовите разходи бяха залегнали 30 хил.лв. за ремонт на
детската градина в с. Нова
Черна, но в последствие
бяха изхарчени 15 хил.лв. В
актуализацията бе записано,
че разходът там е бил 27 хил.
лв. От администрацията не
можаха да дадат точно обяснение. Казаха, че в бюджета

Взрив за „Галерия”?
кова заяви, че взривът е бил
насочен срещу "Галерия" и
тя искала да чуе коментара на вътрешния министър
Цветан Цветанов, който,
по думите й, реагирал при
всяка заплаха дори с есемес
срещу журналист.
Взривът не е акт срещу
медията, а срещу държавата,

коментира председателят на
парламентарната група на
ГЕРБ Красимир Велчев.
В началото на годината скандално известният
вестник, смятан за свързан
с Алексей Петров, разпространи стенограми на разговори между финансовия
министър Симеон Дянков

ще бъдат залегнати 15 хил.
лв., но така трябвало сега да
се приеме, и понеже всичко
това е неразбираемо не се
стигна до консенсус.
- Трябваше ли да се увеличават заплатите на кметовете?
- Дали трябваше да се
увеличават заплатите на
кметовете е един проблем,
другият проблем е как. Представената ни докладна нас
не ни удовлетвори по отношение разпределението на
заплатите. Не можахме да
разберем какъв е критерият,
Еро Кара като пита за него,
кметът каза, че така е преценил. Ние имахме претенции,
някои кметове на села, които са ощетени също да им
бъдат изравнени заплатите,
но не се прие и затова не
гласувахме. Гласуваха ГЕРБ,
десните и БСП и се прие.
- На чия страна е организацията на ДПС-Тутракан в
политическия спор Касим
Дал-Ахмед Доган? Вие получихте ли писмо от Касим
Дал?
- Да, получихме. Вижте,
ДПС е колективен орган.
Ние си имаме председател,
избран на национална конференция. Там нито един
не излезе да каже своите
претенции. Избрано е Оперативно бюро и заместници
и никой тогава пак нищо не
каза. За мен, явно някакъв
натиск е упражнен над Касим
Дал, за да подходи точно
така преди избори – да си
подаде оставката от Оперативно бюро. Би трябвало да
го направи пред Централния
съвет, където има предста-

вители на всички области,
да има дискусия и там да си
подаде оставката. А не да
я хвърли пред Оперативното бюро и да каже „Аз съм
против председателя”. Това
е негов проблем. Ние сме
ДПС, имаме председател,
заместници и работим с
тях. Така че не виждам някаква драма. Така е решил,
може би ще работи с други
структури, с управляващите
срещу партията, но винаги
е ставало така, че най-големите хора то ДПС, когато
се издигнат някои други на
техните места, се правят на
сърдити и хвърлят оставката.
Не може един човек, който
е бил 25 години заместник
на ДПС, бил е в Комисията
за сигурност, не можа ли да
разбере какъв е Ахмед Доган.
Осем години, докато бяхме в
управлението, Касим Дал се
занимаваше с организационните въпроси на ДПС, той
беше човекът, който казваше
кой трябва да бъде назначен,
какви проекти при кои общини да отидат, тогава що не си
хвърли оставката? Тогава да
беше казал „Аз не искам да
бъда в управлението, тук греши шефа, така ми нарежда.”
Има една приказка „Интересът класи феса”, и така – той
си има някакви фирми, които
трябва да работят по пътищата, пътно строителство,
трябва да му дадат работа…
На 18 февруари ще има
заседание на Централния съвет на ДПС, в което ще участват и членовете от Тутракан
Нехат Кантаров и Николай
Николов.

и неговия заместник Владислав Горанов.
Няколко дни след това
бяха пуснати нови скандални
разговори - между премиера
Бойко Борисов и митничар
№1 Ваньо Танов, а в края
на януари бяха огласени още
веднъж телефонни разговори на Танов и Борисов.
Датата на днешния
взрив - 10 февруари, съвпада с датата, на която
точно преди година започна

операция "Октопод" и беше
арестуван Алексей Петров.
Дълбоко съм убедена,
че това е политически, а
не криминален акт, каза
Кристина Патрашкова.
"През последната седмица
нашият вестник е един
от най-коментираните в
страната заради т. нар.
"тайни разговори на властта", които извадихме. За
това бяхме обвинени във
всевъзможни неща.
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общество

Център за настаняване на деца се
изгражда в с. Малък Преславец
Калина ГРЪНЧАРОВА
ентър от семеен тип
за настаняване на
деца от 3 до 10-годишна възраст се изгражда
в село Малък Преславец,
община Главиница, информира зам.-кметът Данка
Милева. Проектът, който
ще се осъществява 14
месеца е инициативата
на Община Главиница и
е на обща стойност 179
824 лв. Той се финансира
по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема
за безвъзмездна финансова
помощ „Социални услуги
за социално включване”.
В определената сграда
– бивша Здравна служба,

Ц
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ЮБИЛЕЙ И ХРАМОВ ПРАЗНИК
В с. ВАРНЕНЦИ

Х

рамов празник и 140-годишен юбилей от освещаването отбеляза вчера 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.
Юбилеят бе повод и за извършените ремонтни дейности на църквата, осъществени с финансовата подкрепа на много спомоществователи.

от Дома за деца, лишени
от родителски грижи в
селото да бъдат изведени
15 деца и настанени в Центъра. Според специалистите, той е преходно звено,
преди децата да бъдат
върнати в биологичното
им семейство, да бъдат
настанени в приемно семейство или осиновени.
В Дома за деца лишени от
родителска грижа в с. Малък
Преславец е проведена планова проверка от социалното
министерство и се очаква
окончателният доклад.
В полунощ на 9 февруари
Припомняме, че до 2014 изтече крайният срок, в
г. домове и социални заве- който можехме да се предения от този тип трябва броим в интернет.
да бъдат закрити.
От Националния статистически институт отчетоха повишена активност
в последните часове на 9
февруари. До 22:00 часа
от възможността да се
преброят електронно са се
няма да даде за резултат възползвали над 3 милиона
по-високо качество на ме- българи.
дицинските услуги. Точно
Данните от предпоследобратното, ще даде за ния ден на електронното
резултат влошаване на преброяване сочат, че в
качеството на медицин- община Тутракан тази
ските услуги”. От асо- възможност са ползвали
циацията на общинските 2529 лица, а в община Глаболници настояват да се виница – 620.
премахнат базовите и
прогнозните бюджети на
болниците и да се плаща
за преминал пациент.

Изтече срокът за
преброяване по интернет

строително-ремонтните
дейности са стартирали

през м. януари.
Предвижда се от 1 март

Населени места с под 25 000 жители остават
без болници?

Лили АНГЕЛОВА
Бюджетът на 25 общински болници в страната
ще бъде намален от 45%
до 100%, прогнозираха от
Асоциацията на общинските лечебни заведения.
Това са болници, които
обслужват райони с население под 25 000 души.
Според асоциацията има
опасност голяма част от
тези лечебни заведения да
фалират.

От асоциацията съобщиха, че общинските болници
ползвали 13% от общия
разход за лечебна дейност
на НЗОК. През 2010 г. повечето общински болници са
получили 60% от средствата, които са отчели пред
касата. За същото време
областните болници пък са
получили 100% от парите
за дейността, която са
извършили.
Д-р Стойчо Кацаров от

Нови критерии за отпускане
на медикаменти

О

т 1 март 2011 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
ще заплаща за лечение на
пациенти с редки заболявания, за поддържащо лечение
на бъбречно трансплантирани пациенти, както
и за перорално хормонално
лечение на злокачествени
заболявания.
Критериите, по които ще
се отпускат лекарствените продукти от 01.03.2011
г., вече са готови и са
публикувани на интернет
страницата на НЗОК в ру-

брика „Лекарства”, линк „За
договорните партньори на
НЗОК” – „Изпълнители на медицинска/дентална помощ”.
За да започне НЗОК да
реимбурсира медикаментите за лечението на
посочените заболявания,
е необходимо Комисията
по позитивен лекарствен
списък да ги прехвърли от
Приложение 3 и 4 на Позитивния лекарствен списък
в Приложение 1, което определя медикаментите за
домашно лечение, за които
заплаща НЗОК.

Центъра за защита правата в здравеопазването:
„Връщането на бюджетно
финансиране на болниците,
каквото се прилага от
няколко години, и особено
през 2010 и 2011 г., съчетано с напълно необоснованите от медицинска
гледна точка изисквания
за апаратура и пет-осем
хирурзи, анестезиолози, за
да се сключи договор по
някаква клинична пътека,

По-добро лечение на
децата с диабет осигурява
Здравната каса

Н

ационалната здравноосигурителна каса
(НЗОК) въвежда нови
критерии за отпускане на
инсулин на деца с диабет.
Те се отнасят за пациенти
със захарен диабет тип
1 и влизат в сила от 15
февруари 2011 г.
За неинсулинозависим
захарен диабет тип 2 остават в сила действащите в настоящия момент
критерии.

Критериите са изготвени със съдействието на
консултантите по детска
ендокринология и с въвеждането им ще се осигури подобро и качествено лечение
на децата с диабет.
Новите критерии са публикувани на интернет страницата на НЗОК в рубрика
„Лекарства”, линк „За договорните партньори на
НЗОК” – „Изпълнители на медицинска/дентална помощ”.

Старт на данъчно-осигурителна кампания 2011

Данъчни декларации и срокове

Тази година срокът за подаване
на декларациите за облагане на
доходите на физическите лица е
до 2 май, тъй като 30 април се пада
в събота, а както знаете според
правилото сроковете изтичат в
присъствени дни.
До 2 май трябва да се плати и
данъкът, който е деклариран за
довнасяне. От НАП не очакват да има
много декларации, по които да се
довнася данък, тъй като данъчната
ставка за облагане на доходите на
физическите лица е 10%, а авансово, при изплащането на дохода се
удържа също по 10% данък.
5% отстъпка получават онези
граждани, които подадат декларациите си и платят задълженията си до
10 февруари, а тези които декларират с електронен подпис могат да се
възползват от отстъпката до 2 май.
Ползва се само едната отстъпка.;
И тази година декларациите за
облагане на доходите се състоят
от основно тяло и приложения към
него, в зависимост от вида на реализираните доходи. Във всеки офис

на НАП в страната има определени
служители, които дават на клиентите информация кое приложение от
подоходната декларация трябва да
вземат и попълнят. Относно декларациите за облагане с корпоративни
данъци. Както и декларацията за
облагане на доходите, корпоративния формуляр също се състои от
основна част и приложения. Срокът
за деклариране е 31 март 2010 г.
както и досега. Данъкът се заплаща
в същия срок. 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък
(но не повече от 1000 лв.) ползват
тези фирми, които подадат годишната си декларация по електронен
път, с електронен подпис.
Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само
по банков път, с пощенски запис
за плащане към бюджета или по
Интернет. За улеснение на нашите
клиенти в повечето офиси на НАП
са разкрити банкови гишета, които
обслужват клиентите на администрацията. Заплащането на данък
върху доходите от физическо лице
на банково гише в офис на НАП
е безплатно. тново напомняме на
нашите клиенти да не изчакват

крайния срок, както и да използват
алтернативните начини за подаване
на декларации – чрез пощата с
обратна разписка, на място срещу
входящ номер в над 400 станции на
„Български пощи” в цялата страна,
както и чрез интернет, подписани с
електронен подпис.
От НАП напомнят, че от 1 януари
2010 г. доходите от дейността на
физическите лица, регистрирани
като тютюнопроизводители (около
11 000) и земеделски производители (около 45 000), се облагат по
общия ред, като са предвидени 60%
нормативно признати разходи.
Друга новост тази година - за
първи път през тази година фирмите
и самоосигуряващите се лица, които
ползват помещения под наем, ще
са задължени да внасят авансовия
данък върху доходите на своите
хазяи. Досега задължението беше
на физическите лица – наемодатели. Сега с промените в Закона
за данъците върху доходите на
физическите лица, които влязоха
в сила през тази година, фирмите
ще имат задължението да внасят
авансово 10% от размера на наема,
които заплащат на своите хазяи.

Размерът на дължимия авансов
данък се определя, като наемът се
намали с 10% нормативно признати
разходи и разликата се умножи по
данъчна ставка от 10 на сто.
И тази година в годишната декларация за облагане на доходите
ще се декларират получените и предоставени заеми. (Миналата година
декларирани заеми имаше в около
1000 декларации). Декларират се:
Получени през 2010 г. парични
заеми (без кредити от банки), ако
общият им размер надхвърля 10 000
лв. и към 31 декември 2010 г. част от
тях са непогасени. Непогасените остатъци по получени парични заеми
в периода от 2005 г. до 2010 г. (без
кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември
2010 г. е над 40 000 лв.
Предоставени парични заеми
през 2010 г., ако общият им размер
надхвърля 10 000 лв. и към края на
2010 г. част от тях са непогасени.
Непогасените остатъци по предоставени парични заеми в периода
от 2005 г. до 2010 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември
2010 г. е над 40 000 лв

Всички те получиха уникален десетцифрен код,
който ще трябва да предадат на преброителите,
които от днес тръгват по
домовете. Класическото
преброяване започна в 8:00
сутринта на 10 февруари и
ще продължи до 20:00 на 28
февруари.

Светият синод призова да
се броим като религиозни
Илия ВЪЛКОВ
След националното преброяване може да се окаже,
че православните християни в България са по-малко,
отколкото са в действителност. Такова опасение
изрази пред Дарик ловчанският митрополит Гавраил. Светия синод излезе
със специално обръщение,
в което призовава всички кръстени православни
християни в България да
се регистрират в националното преброяване като

религиозни. Поводът за
позицията на църквата
са въпросите 12 и 13 от
анкетната карта на Националния статистически институт, които се отнасят
до религиозните възгледи
и вероизповеданията на
гражданите. Отговорите
не са задължителни. Затова от църквата смятат, че
православните трябва да
отговорят на питанията
като посочат, че са религиозни, а вероизповеданието „Източноправославно”.

200 000 търговци свързват
касовите си апарати с НАП

Б

лизо 200 000 търговци, регистрирани по ДДС трябва
да изградят дистанционна
връзка на фискалните си устройства с НАП до края на септември
2011 г. Общо касовите апарати,
които притежават тези фирми са
около 300 000. Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите
в търговските обекта задължава
всяка компания, която има регистрация по ДДС да изгради GPRS
връзка със сървърите на НАП по
подобие на бензиностанциите,
които направиха това през януари.
До края на март 2012 г. същото изискване трябва да изпълнят всички
останали търговци в страната.
Според статистика на приходната агенция 65 дружества вече
са монтирали и въвели в експлоатация новите модели касови апарати, които подават автоматично
данни в НАП.До края на февруари
в интернет-страницата на ведомството www.nap.bg ще бъде
публикувана електронна справка,
позволяваща на всеки търговец
да провери дали използваният от
него касов апарат може да бъде
модифициран с допълнителен модул или се налага закупуването на
нов. Същата информация ще може
да се получава след февруари на

телефона на информационния
център на НАП 0700 18 700. Към
момента има одобрени и се произвеждат 7 модела касови апарати, които отговарят на новите
изисквания.
Според агенцията за приходите
електронната връзка на касовите
апарати с НАП има потенциал значително да намали сивия оборот
в икономиката. Според анализи на
приходната агенция близо 70% от
всички търговци в страната укриват целия или част от оборота си.
Новата система позволява всяко
фискално устройство автоматично и без знанието на собственика
си да подава информация за оборота, натрупан в съответния обект.
Паралелно с това има възможност
инспекторите на НАП дистанционно по компютърен път да следят
продажбите на произволно избран
търговец, като по този начин на
проверки и ревизии ще бъдат
подложени само некоректните
дружества. Системата позволява и
автоматизирано следене на средните стойности на оборотите на
определени групи обекти и може
да сигнализира, ако приходите
в определен магазин, например,
значително намалеят или се увеличат.

5

литературен клуб "ТГ"

11 - 17.02.2011 г.

Поетично
Любов и вино
Румяна
КАПИНЧЕВА
гр. Тутракан

Какво е любовта?
Какво е любовта ме питаш,
дали е слънце, лъч, звезда?
Дали, ако на вкус опиташ
ще бъде сладка тя?

Казват някои любовта е вино.
Тя пали като виното кръвта.
Опиянява някак си невинно,
оплита мислите, крепи духа.

Василка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

Да, любовта е много дръзка.
Тя замъци в главата ти строи
и фоерверки буйни пръска.
Интриги всякакви крои.
Подобно виното криле разтваря
и към ефира тя лети,
горчи понякога, от страст изгаря.
Да, тя като звезда блести.
Тя, любовта е пагубна Голгота,
но всеки пие я със страст
тя виното е на живота
и търси вечно нейна власт.

Какво е любовта? Мнозина казват
била по-силна и от ураган.
И с примери дори доказват,
че тя е дълго чакан блян.
За любовта май всеки пише
и стихове на лист реди.
Да, струва ти се, че е нещо свише,
потапя те в безброй мечти.
За мене любовта е чувство
покълнало от твоите очи.
Без тях е някак на сърцето пусто
и тъпа болка ме мори.
Какво е любовта, недей ме пита!
Единствено в сърцето погледни!
И ако видиш там искричка скрита
да стане огън я духни.

Приятели
Хубаво е, че те имам,
хубаво е, че си с мен –
говорим си по телефона
почти всеки ден.
Аз те чувам - ти ме чуваш,
това доволно е, нали?
Какво ни трябва в тез години –
приятелство, сплотени дни.
Те нижат се един след друг,
въртят се в монотонен ритъм.
Наистина, прекрасно е до тук,
така ли го усещаш ти се питам.
Макар и мрачно пак да е навън –
в душата ми е светло,
а щом дочуя твоя звън
в живота ми става по-лесно.
Били сме и ще бъдем ний
приятели най-честни,
животът си ще продължим
със крачки не тъй лесни.
Приятелството –
то трудно се намира в тези дни,
едно не скрито с маска долна
ти стига и ще те крепи.
Нали така е? Ти кажи!
21 януари 2011 г., 20,35 ч.

ПРИКАЗКА ЗА МЕЧТИТЕ

К

акто разказва една
древна легенда, някога в прекрасните
гори на Ливан се родили
три кедрови дръвчета.
Всеизвестно е, че кедрите растат много, много
бавно, тъй че нашите три
дървета прекарали цели
векове в размисли за живота и смъртта, за природата и човечеството.
Те видели, как на земята на Ливан пристигнали
пратениците на цар Соломон и как после в битки с
асирийците тази същата
земя се обляла в кръв.
Срещнали се лице в лице
със заклетите врагове Йезавел и пророк Илия. Пред
погледите им била измис-

лена азбуката. Дивели се,
гледайки как покрай тях
минават кервани, натоварени с чудни тъкани.
И в един прекрасен ден
кедрите решили да поговорят за бъдещето.
- След всичко, на което
станах свидетел - казал
първият - аз бих искал да
се превърна в трон, на който да седне най-могъщият
цар на Земята.
- Моето желание е да
стана частица от нещо,
което завинаги да преобрази Злото в Добро - обадил
се вторият.
- Колкото до мен - проговорил третият - аз бих
желал всеки път, когато
хората погледнат към мен,

Любопитно

Тайната на щастливия брак

М

ъжете, които искат
щастлив брак, да забравят вечерите на
свещи, романтичните уикенди, далеч от дома и безкрайните комплименти. Те просто
трябва да си вземат по-умна
жена, която е най-малко пет
години по-млада от тях.
Учени са разработили доста
неромантична формула, за да
предскажат доколко двама
души си пасват въз основа на
тяхната възраст, образование
и предишни връзки. Двойките,
в които жената е с по-високо
образование от мъжа, е найвероятно да останат дълго
време заедно. Необходимо е
също така мъжът да е по-голям от жената с пет и повече
години и да не се е развеждал
преди това.
Специалистите анализирали беседи с над 1500 двойки,

които били женени или имали
сериозна връзка. Пет години
по-късно те се свързали с
1000 от тях, за да разберат
кои все още са заедно. По
този начин те успели да определят факторите, способстващи за мечтания брак и тези,
които унищожават връзката.
Изследователите открили,
че ако жената е с пет или
повече години по-голяма от
съпруга си, е три пъти повероятно те да се разведат
спрямо семействата, в които и
двамата партньори са на една
възраст. Доброто образование
увеличава шансовете за запазване на брака, а особено
светло е бъдещето на тези
двойки, при които жената е пообразована от мъжа, показва
изследването, публикувано
във в. "European Journal of
Operational Research".

да си спомнят за Бога.
Изминали години, години.
И ето че най-сетне в гората пристигнали дървосекачи. Те отсекли кедрите
и ги нарязали с триони на
дървен материал.
Всеки кедър си имал своето съкровено желание,
но реалността никога не
пита за какво мечтаем.
Първият кедър станал на
обор, а от отпадъците му
направили ясла.
От второто дърво сглобили груба дървена маса,
която продали на един
търговец на мебели.
Гредите от третия кедър така и не успели да
продадат. Нарязали ги на
дъски и ги прибрали на

К

рал Артур бил пленен
в една битка и враговете му казали:
- Има само един начин
да избегнеш смъртта, която те очаква. Трябва да
отговориш на един въпрос.
Но той е изключително
труден. За сметка на това
ще имаш цяла година да
намериш отговора. Сега
ще те пуснем, а ти ни дай
своята рицарска дума, че
ако не откриеш отговора,
ще се върнеш, за да бъдеш
посечен. И така, въпросът
е: Какво най-много искат
жените?
Върнал се крал Артур в
своето кралство, разпитал всички жени там, но
никоя не успяла да му даде
смислен отговор. Вече се
бил отчаял, когато един
старец го посъветвал:
- Иди в старата гора,
потърси вещицата, която
живее там. Тя знае отговора, но и цената, която

склад в един голям град.
Горестно заоплаквали
съдбата си трите кедъра:
"Нашата дървесина беше
толкова хубава! Но така и
никой не й намери достойно приложение..."
Времето минавало. И
веднъж, в една звездна нощ
съпружеска двойка, останала без подслон, влязла
да пренощува в обора, построен от дървесината на
първия кедър. Жената била
в напреднала бременност.
Същата тази нощ тя родила син и го положила в яслите върху мекото сено. И
в този миг първият кедър
разбрал, че мечтата му се
сбъднала: той послужил да
поеме най-великият Цар на

Земята.
Няколко години по-късно,
в скромен селски дом хора
седели около масата, направена от дървесината
на втория кедър. Преди
да започнат да се хранят,
един от тях произнесъл
няколко думи над хляба и
виното, поставени върху
масата. И изведнъж вторият кедър разбрал, че точно
в този момент той крепи
върху себе си не само чаши
с вино и блюдо с хляб, но и
съюза между Човешкото и
Божественото.
На следващия ден от
две дъски на третия кедър сглобили кръст. След
няколко часа довели окървавен човек и го заковали

И това е поука
ще поиска, е изключително
висока.
Крал Артур отишъл при
вещицата и тя му казала:
- Да, зная отговора, но
ако искаш и ти да го научиш, ще трябва да се
ожениш за мен.
Погледнал Артур ужасната вещица, гърбава,
мръсна, дрипава и само с
един зъб в устата и рекъл:
- Не - по-добре да умра.
Но всички рицари от
кръглата маса го замолили да се съгласи, защото
иначе кралството ще загине. Отстъпил крал Артур
на молбите, съгласил се
и вещицата му открила
отговора:
- Жените - казала му
тя - най-много от всичко
искат сами да управляват
живота си и да не им се

пречи на свободата.
Това бил верният отговор и Артур спасил живота
си, но трябвало да плати
ужасната цена. На сватбата редом с блестящия рицар се мъдрела вещицата,
която воняла нетърпимо,
оригвала се и лапала с ръце
от изисканите блюда. Но
кралят бил истински рицар
и нито веднъж не показал,
че това му е неприятно.
Настъпила първата брачна
нощ, но когато Артур влязъл в спалнята, неочаквано
видял в леглото прекрасна
млада девойка, а от вещицата нямало и следа.
- Какво става тук? - попитал Артур, а девойката
отговорила:
- Задето се ожени за мен
и ме търпя на сватбата,
ще ти направя подарък -

за кръста с гвоздеи. Третият кедър се ужасил от
предопределението си и
започнал да проклина своята жестока участ. Но не
минали и три дни и той
разбрал подготвената му
съдба: човекът, висял на
кръста, станал Факел на
Света. Кръстът, сглобен
от дървесината на третия кедър, се превърнал
от оръдие на мъчението в
символ на тържеството.
Така се осъществила
ориста на трите ливански
кедъра: както винаги става с мечтите - мечтата
на всеки се сбъдва, но
съвсем различно от това,
което си е представял.
Паулу КОЕЛЮ
половината денонощие ще
бъда вещица, а половината
- девойка. Остава ти да
избереш кога да съм вещица - през деня или през
нощта?
Замислил се Артур - какво да избере? Да го виждат през деня редом с
прекрасна девойка, а през
нощта да трябва да спи с
вещица, или обратното?
След това казал:
- Ти сама избери кога
каква да бъдеш.
Усмихнала се девойката
и рекла:
- Защото зачиташ волята ми и прояви уважение
към мен - през цялото време ще бъда девойка.
И така те заживели
щастливо до дълбоки старини.
Поука: Няма значение
каква е жената - умна или
глупава, стара или млада,
грозна или красива. В душата си тя винаги е вещица!
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Фестивал на виното
Н
Вероника ШЕРБАНОВА
а 5 февруари в механа
„Музея” се проведе
фестивал на виното
„Винария` 2011”, организиран от Община Тутракан.
Присъстващите бяха приветствани от кмета инж.
Георги Георгиев и началникът на отдел „Образование
и духовна дейност” Светла
Змеева. Те отправиха благодарност към един от
инициаторите и организаторите – Михаил Свободанов и изразиха радостта
си от големия интерес към
„Винария` 2011”.
За присъстващите беше

В категория "Розе" - второ
място за Михаил Златанов

осигурена почерпка, а за
доброто настроение на
всички се погрижиха му-

Уважаемото жури - Георги Василев, Младен
Михайлов и инж. Петранка Димитрова

Виното "реди" и стъпките
на хорото

зикантите Илиян и Айдън.
Жури в състав Петранка
Димитрова (инж. - химик
с дългогодишен стаж във

винопроизводството), кметът на с. Варненци Георги
Василев и Младен Михайлов
(управител на „Младенова
изба”) имаше нелеката
задача да определи найдобрите сред представените 44 вина. Преди
началото на дегустацията
те съобщиха критериите,
по които ще се оценява –
цвят, аромат и вкус.
Най-добрите винари за
тази година в категория
„Червено вино” са силистренецът Димо Мирчев
класиран на първо място,
следван от Младен Чакъров
и Явор Киров.
Две от отличените бели
вина бяха дело на Ергюн
Аязов. С тях той зае първо
и трето място в категорията, а втори се класира

Никола Чанев. В категорията „Розе” като най-хубаво
беше посочено виното на
Красимир Генов. На второ
място журито постави
майсторлъка на Михаил
Златанов, а на трето – на
Павлин Свободанов.
Наградите за победителите бяха осигурени от
Община Тутракан и „Младенова изба”.
Инж. Петранка Димитрова похвали участниците
за хубавото вино и даде
съвети как да се избягват
някои грешки при производството. „Гроздето берете
чисто, използвайте чисти
съдове, защото прибавянето на допълнителни аромати не е достатъчно в
противен случай и следете

внимателно ферментацията. В домашни условия е
по-трудно, но не и невъзможно да се прави наис-

тина хубаво и качествено
вино”, заяви тя и пожела
успех и още по-хубави вина
догодина.

Награда за Явор Киров трето място в категория
"Червено вино"

Спорт срещу грипа

В

края на миналата
седмица в ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” в

с. Нова Черна се проведе
зимен спортен празник под
наслов „Спорт срещу гри-

па”. В атрактивните игри
„Дуелна стрелба по мишени”, състезателно дърпане
на шейни и най-емоционалната - дърпане на въже,
което от напрежението
се скъса, участваха много ученици. Победители
в крайното комплексно
класиране станаха учениците от V клас (5-6 клас)
и съответно VII клас от
групата (VII-VIII клас).
Празникът бе организиран от Детската спортна
школа в училището, която
е част от ОЦИД-Тутракан
и завърши с масова борба
и зачервени бузи.
Йордан ВАСИЛЕВ,
преподавател
по физическо възпита-

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

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

"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

ТАЛОН

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

Мезета за вино с любов...
Сиренето - идеално мезе за вино
Сиренето е идеалното мезе за вино, твърдят познавачи. Различните видове от млечния продукт се съчетават
с точно определени марки напитки, които е добре да се
знаят. Известно е, че червените вина вървят с твърдите
сирена, а белите с по-меките. За връзката между напитката и млечния продукт се споменава още в "Одисея" на
Омир. Синьото сирене например сервирайте с каберне
совиньон, а френското "Бри"- с каберне и пенливи вина.
Традиционното английско "Чедар" трябва да поднесете с
мерло, а холандското сирене "Гауда" върви с мерло, както
и с вината, направени от горски плодове и с шампанско.
Шардоне и Совиньон Блан пък "искат" "Моцарела", а с
"Пармезан" сервирайте само Совиньон Блан. "Едам" пък
върви със сухо шампанско.

Мезе от рибици на толстолоб
Вземаме необходимото ни количество рибици от толстолоб
(според финансовите възможности) и ги измиваме грижливо.
Натриваме ги с морска сол и супена лъжица захар.Оставяме така
да престоят 48 ч. като обръщаме
периодично. Накисваме ги след
това в силна саламура с разчет
2 л. вода и пакет морска сол.
Давим рибиците 72 ч. Отново ги
отцеждаме и натриваме със смес
от: червен пипер, черен пипер,
чесън, чубрица, чимен, чаша сухо
бяло вино - от тези подправки
правим каша, с която натриваме

1 кг пилешки дробчета,
3-4 парчета сурова наденица, 3 глави лук, 3 скилидки
чесън, по 1 ч.л. черен пипер,
червен пипер, майорана,
сол, 1 с.л. чубрица, 1/3 ч.ч.
бяло вино или бира, 1 плик
за печене

Приготвяне:

Пилешките дробчета се
измиват много добре от
кръвта и се оставят да се
отцедят. Суровата наденица се нарязва на парчета
по около 4-5 см. Лукът се
нарязва на полумесеци, а
чесъна на ситно. Всички
продукти се смесват в
купа с подправките и ви-

Доставка на храна до дома

Ф

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. Досрибиците и закачаме на проветри- тавката до дома е безплатна.
во място да съхнат 3-7 дни според
Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344
дебелината им.
Мезе-трепач особена за вино,
но и с бира също върви. Наздраве!
лв.
14.02 - Понеделник
Пиле фрикасе - 300 гр. - 2.50 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0.60 лв.
ОБЯД
Общо: 4.10 лв.
Супа леща - 350 гр. - 0.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с дом. сос - 300 гр. - 2.50 лв.
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.
Нишесте - 150 гр. - 0,60 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
17.02. - Четвъртък
Кюфтета с гарнитура - 300 гр.
- 2.80 лв.
ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1.20 лв.
15.02. - Вторник
Боб яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Макарони със сирене - 250 гр. - 0.80 лв.
ОБЯД
е почти готов се прибавя
Общо: 3.00 лв.
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
червен пипер и 50 мл вино.
ВЕЧЕРЯ
Зеле с ориз на фурна - 300 гр. Готви се докато остане на 2.00 лв.
Пиле със зеле - 300 гр. - 2.50 лв.
мазнина.
Реване - 250 гр. - 0.80 лв.
18.02. - Петък
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
ОБЯД
Пиле с картофи - 300 гр. - 2.50
Супа картофи - 350 гр. - 0.90 лв.
лв.
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.
ако не е много солена, прибавете
Печена тиква 250 гр. - 0.70 лв.
16.02.
Сряда
малко сол на вкус). Залейте слаОбщо: 3.90 лв.
нината и стерилизирайте 20 мин.
ВЕЧЕРЯ
ОБЯД
Когато решите, отворете буркана,
Свински тас кебап - 300 гр. - 2.80 лв.
Градинарска супа - 350 гр. - 1.00
оваляйте сланината в подправки
Хляб - 1 бр. - 0,75 лв.; Хляб - 1/2 - 0,40 лв.; Хляб - 1/4 - 0,25 лв.
иииииииииииии... Наздраве!!!

Меню за седмицата

Дроб по воденичарски
Продукти:

Свински дроб - 400 гр.,
лук - 1 голяма глава, чушки
- печени 4 бр., черен пипер,
ното (бирата). Изсипват чубрица, сол, вино - 50 мл.,
се в плика за печене, който олио, червен пипер
се затваря, но не се дупчи,
Приготвяне:
както в други случаи. Пече
Лукът се нарязва на едро
се в загрята на 180 С фур- и се задушава, прибавя се
на 1 час. Може да се под- дроба, нарязан на хапки и
несе като основно ястие печените чушки. Подправя
с гарнитура от пържени се с черен пипер, сол и
картофи, но е и подходящо чубрица. Когато дробът
и за топло мезе за вино
или бира.

Пилешки дробчета в плик
Продукти:
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Сланината - едно от най-добрите
мезета за виното

Избира се най-тънката прясна
сланина, а може само кожички.
Нареждат се в буркани с прибавка
на чесън и дафиннов лист. Прави
се саламура от 5 части вода и 1
част сол (може и със зелева чорба,

Сканди

Място за
вашата
обява

Растер за
текст на снимка
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Ема Димитрова, на 3 г.
от гр. Благоевград
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ВРЕМЕТО
В петък въздушният пренос временно ще стане от югозапад и дневните температури слабо ще се повишат; ще се задържи предимно
слънчево с временни увеличения на облачността. Още през нощта
срещу събота вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се
усилва и през деня ще е умерен до силен. Минималните температури
в повечето места ще бъдат над 0°, а максималните ще останат все
още почти без промяна, но след обяд ще започне да нахлува студен
въздух. Облачността ще е променлива, главно в североизточните
райони е възможно и слабо да превали. В неделя застудяването ще
продължи и ще е по-чувствително. Вятърът значително ще отслабне,
вероятността за валеж е малка, а и облачността ще намалее, в много
райони до предимно слънчево. През първата половина от следващата седмица ще бъде сравнително студено, с променлива облачност,
възможно е да превали отново, но съществени валежи не се очакват.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА

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

Заповядайте!

ТГ

справочник

“Милб ол” ЕОО Д, гр. Тутр ак ан
пред
ла
га зе
лен
чу
ко
ви се
ме
на,
зелен грах “Болеро” и слад
ка ца
ре
ви
ца
на MAY SEED - Тур
ция
За справки: в офиса на ул. “Трансмариска” 3,
бл. “Бор”, ет.1 /срещу пощата/ или на
тел: 60303 и GSM: 0887 380 192, Нури Мутиш

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

11 февруари – Георги АЛЕКСАНДРОВ, ДГС-Тутракан
12 февруари – Никола ГРЪНЧАРОВ, тракторист, Община Тутракан
13 февруари – Даниела ПЕТКОВА, учител, СОУ „Йордан
Йовков”, гр. Тутракан
13 февруари – Росица СТЕЛИЯНОВА, гл.счетоводител,
СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан

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!

13 февруари – Мирослав КАЛЧЕВ, охрана, Община
Тутракан
14 февруари – Мерал СЕЗГИН, 10 б клас, СОУ „Йордан
Йовков”, гр. Тутракан
15 февруари - Нели ЖЕЙНОВА – гр. Тутракан

14 февруари – Трифон Зарезан – Ден на
лозаря и Световен ден на влюбените

СМЯХ
Събрали се трима приятели - прокурор, данъчен
и митничар и отишли на ресторант. Яли, пили и се
веселили. Дошло време за сметката. Идва келнерът
и смята, смята - накрая им тръшва една сметка от
1000 лева.
Данъчният веднага попитал: - Това с ДДС ли е? Ако
да - дай да ви видя регистрацията по ДДС.
- Момент - рекъл келнерът - да питам шефа.
Отива при управителя. – А бе, шефче, тука един
данъчен пита за ДДС-то, ко шъ прайм?
- Сваляй им бързо сметката, че да не ни погнат.
Връща се келнерът при гостите:
- Станало е малко объркване, да ни извините, но
сметката ви е само 600 лв.
- А акциза и митата платени ли са? - попитал
митничарят.
- Момент, ще питам шефа - отвърнал келнерът.
- Шефе, то едният бил митничар - пита за акциза
и митата платени ли са.
- Сваляй бързо още сметка, че и за това ако се
хванат - изгаряме.
Връща се келнерът пак: - Извинете още веднъж, но

пак е станала малка грешка - сметката ви е само 300 лв.
- Триста, триста - обадил се прокурорът - по 100 на
човек – хайде, давай ги, че стана късно и да си ходим.
Спорели французин, англичанин и българин кой
има най-сложен правопис.
Французинът казал:
- Нашият е най-сложен – например, ние пишем
Bordeaux, а произнасяме - Бордо.
Англичанинът: - Нашият правопис е още по-сложен
- ние пишем например Shakespeare, а произнасяме
Шекспир.
Нашият е най-сложен - казал българинът - ние
пишем например, - „Извинете, не Ви разбрах добре
какво казахте”, а произнасяме - Ъ?
Събрали се вълкът, лъвът и прасето.
Вълкът казал: - Аз като извия и цялата гора трепери.
Лъвът казал: - Аз пък като изрева и цялата савана
трепери.
Прасето се изсмяло и казало: - А аз като кихна и
цялата планета трепери.

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,
гр. Тутракан

тел.: 0894 204 486
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