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за контакти:

0866 99119

Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 7

Година XLIX

18 - 28 февруари 2011 г.

Цена 0.50 лв.

112 000 лв. за болницата
в общинския бюджет!
Още 100 хиляди ще се търсят чрез краткосрочен кредит
Първият превод - за Е.ОН и заплати

Калина ГРЪНЧАРОВА
а първи път през последните осем години
Общината и Общинският съвет в Тутракан се
обърнаха с лице към проблемите на многопрофилната
болница. След като в края
на м. януари стана ясно,
че финансовият недостиг
в здравното заведение се
увеличава, че има издадено нареждане от Е.ОН за
спиране на тока заради
дължимите над 120 хил.лв.,
а 46 медицински сестри депозираха своите заявления
за напускане поради няколкомесечно забавяне изплащането на работните им
заплати, местната изпълнителна и законодателна
власт стигнаха до консенсус, макар и мъчителен, и
през 2011 г. МБАЛ-Тутракан
ще бъде подпомогната със
на стр. 3

ПАМЕТ ЗА ЛЕВСКИ

З

Н

а 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.

Столичанин благодари на полицията
в Тутракан за предотвратена
телефонна измама
Изобретателни мошеници изпробват
нова престъпна схема за заблуда на
възрастните хора

В

писмо до директора
на ОДМВР-Силистра комисар Ивелин
Иванов жител на столицата изказва благодарност към служителите
и ръководството на РУ
„Полиция” – Тутракан за
техния професионализъм
и човешко отношение
към родителите му, изпаднали в беда. В петък,
11 февруари, възрастна
двойка от село Белица
едва не станала жертва
на ловки телефонни из-

мамници. Хванала се на
уловката, че е разговаряла със сина си, който
се нуждае от спешна
операция, жената наела
такси, за да предаде
бързо необходимата за
„лечението” му сума от
3000 лв.
След получаване на
сигнала за случая служители на РУ „Полиция”
– Тутракан предприели
светкавични действия
и успели в рамките на
10 минути да установят

таксиметровия автомобил и да предотвратят
измамата.
„Намирайки се далеч
от дома на родителите
си и когато те са вече
възрастни и уязвими, за
мен е важно да знам,
че все пак има институция, която си върши
добре работата и ни
дава повод да сме малко
по-спокойни и сигурни!”,
завършва писмото си
гражданинът.

Нова престъпна схема за телефонни измами е засечена през последните дни, информираха от ОДМВР-Силистра. В полицията няма данни за измамени хора, но сигнали за подобни опити постъпват от
различни селища в цялата област. Гражданите получавали обажданията предимно на стационарните
си телефони. Представяйки се умело за син, дъщеря, внук или внучка, мошеникът им съобщавал, че е
пострадал тежко при автомобилна катастрофа, намира се в болница и се нуждае от спешна операция. За
целта близкият му трябвало да предаде определена сума на мним доцент, който ще извърши операцията.
Въпреки широката медийна разгласа, все още актуална остава и измамата „плащане на парична
гаранция за освобождаване от ареста”. И при нея мошеникът заблуждава жертвата си, че разговаря с
близък родственик, който е допуснал тежка автомобилна катастрофа със загинали или пострадали хора
и е задържан в ареста. Контактът продължава със съучастник, който от името на прокурор, адвокат или
полицай иска пари за освобождаване от наказателна отговорност.
Полицията съветва гражданите да не се доверяват, в случай че получат подобни обаждания. За да
се уверят в самоличността на своя близък, да търсят обратна връзка с него или да се свържат с други
общи познати и роднини.
В никакъв случай да не дават пари на непознати. При всяко съмнително обаждане, преди да предприемат каквото и да било, да уведомят най-близкото полицейско управление на телефони 166 или 112.
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В Общински съвет - Главиница:

НОВИНИ
"РАБОТИЛНИЦА ЗА ИДЕИ"
Тренинг-семинар под надслов "Работилница за идеи" ще започне
утре от 11:00 часа в една от залите на Общинския център за извънучилищни дейности. В него ще бъдат обучени началните учителки от
всички общински училища.
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
В следобедните часове днес пред местните медии ще бъде
представен проект на фирма„Кетаринг БГ” за създаване на Дневен
център за хора с увреждания, който ще се помещава в сградата на
ресторант „Москва”.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Човешки ресурси”.
НОВ PR ИМА ОБЩИНАТА
25-годишната тутраканка Мариета Спирова е новият ПР на общинската администрация. Тя е назначена на работа на 16 февруари.
Завършила е специалността „Българска филология” в СУ „Климент
Охридски” и продължава магистратура „Публичен мениджмънт”.
„ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”
Вчера в залата на Общинския център за извънучилищни дейности
се проведе общинският етап на Националната конференция „Водим
бъдещето за ръка” инициирана от образователното министерство и
РИО-Стара Загора.
Бяха представени 14 доклада от детски учителки от всички общински детски градини.
КРИМИНАЛЕ
Неправоспособен и употребил алкохол водач е заловен от служителите на реда. „Мерцедес”- ът на 47-годишния Е.А. бил спрян на
12 февруари около 01.00 часа в село Коларово. Дрегерът отчел 1,8
промила алкохолно съдържание в издишания от водача въздух, а
проверка показала, че той не притежава свидетелство за управление
на МПС. Образувано е досъдебно производство. Водач в нетрезво
състояние е установен в Главиница. На 14 февруари около 19.30 часа
пътни полицаи спрели за проверка лек автомобил „Пежо”, управляван
от Ц.А. (20 г.). Алкохолната му проба, измерена с техническо средство, показала 1.43 промила. Образувано е досъдебно производство.
Пожар в комин е възникнал на 14 февруари в село Стефан Караджа,
община Главиница. При него няма материални загуби.
Без материални загуби е и друг пожар, загасен от огнеборците в
сухи треви край село Калугерене.
Двама са заловени с наркотици при рутинна полицейска проверка.
На 15 февруари в района на Тутракан пътни полицаи спрели лек автомобил „Мерцедес” с трима мъже. Последвала проверка, при която у
двама от тях – С.Г. (28 г.) и Л.С. (28 г.), били намерени съответно 1.5
грама хероин и 0.5 грама амфетамини. Лицата, които са задържани
за 24 часа, имат и предишни криминални прояви.
Два са пожарите, възникнали на 15 февруари. Горели са сухи треви
край Тутракан и село Зафирово. Няма материални загуби.

Община Главиница

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ –
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2011 г.
На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона
за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3
на Общински съвет - Главиница за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
Кметът на община Главиница,
кани жителите на общината на 10 март 2011година
(четвъртък) от 16.00 часа в заседателната зала на
Общинския съвет за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ГОДИШНАТА ПРОГРАМА за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост пред 2011 година.
Кмет: Насуф НАСУФ

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

Бюджет`2011 ще е основна
тема на предстоящата сесия
М

Калина ГРЪНЧАРОВА
естният парламент
в Главиница ще проведе редовното си
заседание на 21 февруари,
понеделник. Както се очаква, дебатите ще се заформят около приемането на
предложения от общинската администрация бюджет
за настоящата година.
Преди това, обаче, съветниците ще разгледат и
приемат отчета за разходването на бюджетните
средства през изминалата
2010-та.
Данните в него сочат,

че в общинската хазна са
постъпили 2 837 057 лв.
местни приходи, а разходите за местните дейности
са 2 772 197 лв.
Приходите и разходите
за финансиране на държавните дейности са били в
размер на 4 319 596 лв.
Проекто-бюджетът за
настоящата година е в
размер на 6 699 472 лв.
Амбициозни начинания
има намерение да осъществи през тази година Община Главиница. Те
са записани в поименния
списък на капиталовите

разходи, част, от които
са - ремонт на уличната
мрежа в селата Зебил,
Черногор, Богданци, Сокол,
Калугерене, Суходол и Дичево; ремонт на общинската пътна мрежа, на детската градина в с. Зебил,
на Здравната служба в с.
Зафирово, на Кметството
в с. Подлес, закупуване на
дълготрайни материални
активи и др.
Общата сума на капиталовите разходи е 741
532 лв., като 399 812 лв.
са собствените средства,
194 000 лв. – целевите, а

142 000 лв. - постъпления
от продажби.
На предстоящата сесия
се очаква да бъде приета
Годишната програма за
развитие на читалищна
дейност в община Главиница за 2011 год., както
и преразглеждане на две
върнати от областния
управител решения от предходна сесия отнасящи се
до Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост и прекратяване
на съсобственост.

Над 40 риболовни уреди са иззети от неизвестни
бракониери край Тутракан

С

ъвместна проверка
на река Дунав са извършили инспектори
от сектор “Рибарство и
контрол” на ИАРА - Русе
и Силистра. Проверката
е извършена в района на
Тутракан от речен км.

426 до 430. По време на
проверката на р.км. 427,
инспекторите са открили
и извадили от водите на
Дунав 7 бр. лави кърмаци
с по 60 бр. куки всяка.
Между речен км. 426 – 430
са от открити 32 бр.

двукрилни винтери за улов
на михалца. От речен км.
426 и 427 са иззети и 4
бр. бракониерски мрежи с
обща дължина 125 метра.
Две от мрежите са били
найлонови с дължина от по
30 метра, а другите две

мрежи са били капронови с
дължина 50 метра и 15 метра. Риболовните уреди,
в това число и мрежите,
са конфискувани и са съставени констативни протоколи срещу неизвестни
извършители.
“ТГ”

Информационна кампания на Програмата за
развитие на селските райони

М

инистерство на
земеделието и
храните инициира
мащабна информационна
кампания по Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г., която ще
се проведе в 28-те областни центрове на цялата
страна. Представянето в
гр. Силистра е предвидено
за 29 март в залата на хотел „Данубе”. Тя има за цел
да се повиши информираността сред земеделските
производители по мерките
от Програмата. Една от
важните цели на срещи-

те-дискусии по места ще
бъдат бенефициентите
по мярка 112 «Създаване
на стопанства на млади
фермери», които трябва
да бъдат запознати и да
знаят, че вече одобрените
бизнес планове трябва да
се изпълняват, за да не се
наложи да връщат пари. В
рамките на срещите те
ще получат информация
относно изискванията по
отношение на изпълнението на тези планове.
Най-атрактивната мярка, по която има на 100%
договориран бюджет е

мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” в частта за
закупуване на земеделска
техника. Вниманието по
време на кампанията ще
бъде изцяло насочено към
усвояване на средствата
заложени по гарантираните бюджети по нея. Земеделските производители
ще бъдат запознати с
възможностите и видовите инвестиции, които ще
се подпомагат в рамките
на „гарантираните бюджети”.
По време на срещите

със земеделските производители ще бъде обърнато особено внимание и
на мярка 142 „Създаване
на организации на производители”. В Наредбата
по мярката се подготвя
актуализация с цел нейното опростяване в организирането на кандидатите
и създаването на такива
организации.
За първи път през тази
година ще стартира и
прием по 213 мярка „Плащания за Натура 2000 за
земеделски земи”.
“ТГ”

Необходима е сериозна общинска инициатива по
енергийната ефективност
В общините Тутракан и Главиница има общо 3 обследвани сгради

К

ак да се оптимизират дейностите по практическото
приложение на Закона за
енергийна ефективност обсъди на
свое заседание Областният съвет
по енергийна ефективност. Той се
председателства от зам.-областния управител Денка Михайлова,
а негови членове са кметовете на
7-те общини от област Силистра,
експерти от областната администрация, управителите на „ВиК”
и на „Електроразпределение” в
Силистра, представители на РИОСВ-Русе, на Търговско-промишлената палата, на Стопанската
камара и на Съвета на училищните
директори.
Инж. Йордан Димитров – главен
експерт към Агенцията по енергийна ефективност-ТЗ Силистра,
информира, че според изискванията на Европейския съюз и според
Националната програма на България, в продължение на 9 години
(от 2006 до 2015 г.), страната ни
трябва да постигне намаление от

9% на енергийното потребление.
Той сподели наблюденията си,
че въпреки изготвяните години
наред планове и програми по
енергийна ефективност в общините, липсва визия по отношение на
това как съответните общини ще
ги реализират. Той определи като
„особено важен” годишният отчет
на общините, защото данните от
него са показателни при очертаването на тенденции или при
аргументиране на подобрения.
На заседанието бяха припомнени дейностите и мерките за
повишаване на енергийната ефективност - енергийно паспортизиране; обследване и сертифициране на сградите; обследване на
промишлени системи; проверка
на енергийната ефективност на
водогрейни котли и климатични
инсталации и управление по
енергийна ефективност.
Те са обвързани с конкретни
срокове, но изпълнението през
изминалите години е незадово-

лително, посочи инж. Димитров
илюстрирайки наблюденията си
със справка за дейността на общините в някои от тези направления.
За енергийното паспортизиране
на сградите се изискват технически документи на всяка сграда, която е с разгърната застроена площ
над 50 кв.м. Изоставането във
всички общини е много сериозно,
показват данните на Агенцията за
енергийна ефективност.
Обследването и сертифицирането на сградите има за цел да
установи нивото на потребление
на енергия за определяне на
специфичните възможности за
намаляването й, както и набелязването на мерки за повишаване
на енергийната ефективност. На
задължително сертифициране по
Закона за енергийна ефективност
подлежат всички сгради, които
са в експлоатация, с разгърната
застроена площ над 1 000 кв.м.
В община Тутракан има 17
сгради с обща РЗП 35 551 кв.м.

От тях са обследвани 2 сгради с
обща РЗП – 9 671 кв.м. (27.2 %
от общата площ).
В община Главиница има също
17 сгради, но с обща РЗП 34 866
кв.м. От тях е обследвана 1 сграда
с обща РЗП 1 088 (3,12%).
В същото време, няма нито една
сграда в областта - държавна и
общинска собственост, която да
е сертифицирана.
От заседанието стана ясно, че
европейските фондове се очертават като едни от основните
източници на финансиране на
дейностите по енергийна ефективност. Но за да се използват
пълноценно те, Общините трябва
да проявят сериозна инициативност. Областният съвет взе
решение всяка община да излъчи
свой представител, който да бъде
ангажиран с дейностите по изготвяне на отчетите за предходната
година и с плановете по енергийна
ефективност за всяка следваща
година.
“ТГ”

Бюджет`2011 е приет единодушно
Калина ГРЪНЧАРОВА
азгодишният бюджет
на община Тутракан е
в размер на 7 247 827
лв. Приходите от държавната субсидия са 4 418 815
лв., толкова са и разходите. Цифрите сочат още,
че приходите общински
характер, както и планираните разходи са 2 829 012
лв. Това са сухите цифри,
които през годината ще
намерят приложение в разпределението на приетия

Т

вчера общински бюджет.
Както стана традиция
през последните години,
бюджетът се приема единодушно, а след финала
на сесията – се полива в
заведение. С дребни изключения, за сметка на
бюджета.
Преди да се стигне до
финала обаче, има известни часове прения, които
в някои случаи са резонни
и необходими, а в други –
договорени предварително

между двете политически
сили, чийто общ сбор от
съветници е достатъчен
да се вземат верните
решения. Бюджет`2011 не
направи изключение от утвърдилото се правило, към
него добавяме и приетата
от четвърти опит Плансметка за разходите от
такса „Битови отпадъци”,
както й актуализацията
на Поименния списък за
капиталовите разходи, и
изпълнението на минало-

Кметовете на селата присъстваха на приемането на бюджета

от стр. 1
112 хиляди лева. Дебатът
за бъдещето на болницата
започна тягостно след категоричността на кмета
Г. Георгиев, че здравеопазването е много важно, но
не е финансов ангажимент
на Общината, а на държавата. Думите му бяха
репликирани от общинския съветник д-р Любомир
Бойчев, който напомни,
че Общинският съвет е
принципал на заведението
и да се твърди, че липсва
юридическо право да бъде
подпомогнато е нон сенс.
Нелогично е да се твърди,
че Общината няма ангажимент към болницата, каза
д-р Бойчев. Той припомни,
че Общината не изпълнява винаги решенията на
местния парламент и даде
пример, че се извършват
капиталови разходи, за които няма решение, но заради
обличането им в законова

годишния бюджет.
Отговори още висят
във въздуха на пленарната
зала. Това са недаденият отговор на въпроса,
защо са асфалтирани 300
метра от ул. „Осогово” в
безлюдната й част – между гърбовете на„Зърнени
храни” и бившата „Терма”,
след като не са част от
капиталовите разходи.
Няма отговор и на въпроса
защо за асфалтирането
на ул. „Вит” са изписани 7
266 лв., по подобна логика
асфалтирането на улиците
в целия град може да се
извърши за отрицателно
време при такава цена.
Въпросите зададе общинският съветник от дясното обединение Красимир
Петров. Вместо отговор
управляващите си разменяха гузни, че и присмехулни
погледи.
А отговори в кулоарите
колкото щеш – от „Виж кой
живее по улицата” до „Виж
до кой дом и фирма най-пряко води улицата”. Същите
логични отговори се получаваха, когато преди 2-3 г.
авторката питаше защо
е сложено енергоспестяващо осветление пак на
улица „Осогово” в същата
безлюдна отсечка, коeто
сега греe асфалта, по
който минават джиповете на определени персони.
Пък „Тинтява”, „Исперих” и
други подобни – да чакат.

Плащанията
над 15 000 лв. само по банков път
П

Теодора СИМОВА
лащанията над 15 000 лева да се извършват само
по банков път от гражданите и фирмите. Това реши
парламентът, като прие окончателно Закона за ограничаване на плащанията в брой. Законът няма да се прилага
за теглене и внасяне в брой от собствени платежни сметки,
на съпрузи и роднини по права линия, изплащане на трудови
възнаграждения. Ето какво каза председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ за това какво е накарало
управляващите да се отказажат от намерението заплатите да
се изплащат по банков път: На този етап за заплатите няма
да има законово задължение да бъдат изплащани задължително по карти на служителите. Направихме сериозен анализ
и дебат по тази тема и се установи, че в малките населени
места няма достатъчно добра банкова инфраструктура, така
че хората да могат да ползват без затруднение банкови карти,
да теглят или да внасят по собствените си сметки.
От друга страна, направихме анализ на банковите такси за
обслужване на банкови сметки и се оказа, че те не са никак
малки и при ниски възнаграждения това би акумулирало
доста средства, които ще излязат от хората и съответно ще
ги утежнят в някаква степен. Беше приет много интересен
текст, а именно тогава, когато фирмите и гражданите ще
плащат своите данъци, както и други плащания към бюджетни
предприятия, което ще рече всички министерства, техните
териториални структури, включително и общини, ще може да
ги плащат без банкови такси и комисионни, ако се извършват
през съответния ПОС-терминал, като всяка от тези организации ще бъде задължена да осигури такъв ПОС-терминал, така
че всяка една фирма или човек със своята банкова карта ще
може да плаща тези свои задължения без такси и комисионни.
При нарушения на забраната за плащания брой над 15 000
лева глобата е в размер на 25 на сто от общия размер на
направеното плащане, ако става дума за физическо лице. Ако
е юридическо - то ще търпи имуществена санкция в размер
на 50 на сто от сумата, изплатена в нарушение на този закон.
При повторно нарушение санкциите се удвояват.

112 000 лв. за болницата...

Д-р Любомир Бойчев и Красимир
Петров са сред съветниците с
авторитетно мнение

форма, е принуден да гласува тяхното утвърждаване
при актуализации.
Мотивът, че Общината няма свободни пари и
затова няма ангажимент
към здравеопазването, не
бе приет като сериозен

Преброяването
продължава
Д

о края на месеца ще
продължи преброяването на населението
и жилищния фонд по класическия метод – с хартиени преброителни карти.
”Засега всичко протича
нормално” – коментира работата на ангажираните с
процеса председателят на
Общинската преброителна
комисия Нина Търпанова.
Припомняме, че на при-
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ключилият първи етап –
електронно преброяване,
в Тутраканска община от
тази възможност са се
възползвали 3 790 лица или
22.7% от населението. От
тях 1878 са мъже, а 1912
– жени.
В община Главиница електронно са се преброили 887
души, от тях 404 мъже и
483 – жени.
“ТГ”

аргумент от повечето
съветници.
По предложение на Красимир Петров и Вергил
Русев бяха направени промени в предвидените средства в някои дейности,
така че към заложените

52 хил.лв. за болницата да
бъдат добавени още 60
хил.лв. В тези средства са
включени и 12 хил.лв. дължими от миналата година
за местни данъци и такси,
които администрацията
прихваща.
Общинският съвет прие
решение с което възлага
на кмета да проучи възможностите за изтегляне
на краткосрочен кредит
в размер на 100 хил.лв.,
които ще се прибавят към
субсидията за болницата.
След финала на дискусиите на тема „болница” д-р Л. Бойчев изрази
удовлетворението си от
резултата: „За първи път
от четири години усетих
разбиране по проблемите
на болницата, ангажираност и подкрепа от обществеността. Защото
здравето няма окраска,
няма и партийност у него”.
За следващата седми-

ца се договаря среща с
министъра на здравеопазването, стана ясно още
на сесията. Областният
управител също е информиран за състоянието на
тутраканската болница
и за вероятността от 1
март електроподаването

днешен „Ферком” няма регистрирани никакви съдебни промени, тъй като няма
проведено легитимно Общо
събрание, независимо че
Търговския закон задължава
това да става ежегодно.
„Парите са внесени в сметката на „ТФК” – каза Д. Търпанова в отговор на въпроса
къде са средствата събрани
от всички съдружници. - И
няма как да ги изтеглим от
там.”
Да се предложи на мажоритарния собственик или на
„ТФК” да изкупят 5%-я дял
на дружеството бе една от

идеите на присъстващите.
Според Вергил Русев и
Димитричка Търпанова, „има
все още хляб” в идеята за
построяване на фериботен
комплекс „Тутракан-Олтеница”, защото бил заложен
в европейската Дунавска
стратегия.
(Б.а.: Ако не ме лъже паметта, в тази Стратегия фигурира мостът над р. Дунав
при Силистра. Дунавската
стратегията ще стартира
през м. април. Тя е съсредоточена върху устойчивото
развитие на транспортните
и енергийните мрежи, за-

да бъде спряно.
В залата на Общинския
съвет, тихо присъствие
засвидетелстваха лекари
и медицински сестри от
МБАЛ-Тутракан, които
изпратиха с аплодисменти
решението за подпомагане
на болницата.

Лекари и мед. сестри наблюдаваха дебата за болницата

За „Ферком” - нова среща
Калина ГРЪНЧАРОВА
Десетина собственици на
дялове от „Ферком” ООД
се отзоваха на призива на
Инициативен комитет за
среща, на която да разберат
какво всъщност става с дружеството. В нея взе участие
изпълнителният директор
Димитричка Търпанова. От
думите й стана ясно, че дружеството държи 5% от акциите на „ТФК” АД, които
се равняват на 6 000 лв., а
техни собственици са над
100 човека.
От създаването си до ден

щитата на околната среда и
водните ресурси и социалноикономическото развитие на
115-те млн. граждани, които
живеят в 14-те държави по
поречието на Дунав. Миналата година процесът на
популяризирането й в България бе в рамките на общоевропейските консултации при
изработването на й.)
В понеделник, 21 февруари, съдружниците ще се
срещнат отново с намерение
да осъществят идеята за
свикване на Общо събрание
на „Ферком”.
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За храмовия празник и юбилея на църквата "Св. Харалампий” в с. Варненци:

Митрополит, двама епископи и множество свещеници
отслужиха Света Литургия

Н

а 10 февруари, в деня
на Св. Харалампий, едноименният храм в с.
Варненци, навърши 140 години
от освещаването си. Той е един-

наместник на Разградска духовна
околия, ставр. ик. Минко Казаков,
ставр. ик. Петър Койчев, ставр.
ик. Евгений Дечев, прот. Михаил
Михайлов, председател на храма,

ствен на територията на Русенска
епархия посветен на Христовият
свещеномъченик.
Н.В.Пр. Русенски митрополит
Неофит в съслужение с Месемврийски епископ Яков и Тивериополски епископ Тихон,
председател на патриаршеската
катедрала “Св. Александър Невски” в София, отслужиха Божествена Света Литургия по повод
храмовия празник и годишнината
от освещаването на храма. Голямо
множество свещеници взеха участие в празничното богослужение
- архим. Емилиан, ставр. ик. Илия
Тонков, архиерейски наместник
на Тутраканска духовна околия,
ик. Георги Георгиев, архиерейски

свещ. Стоян от Пловдив, свещ.
Кольо Димитров, свещ. Валентин
Добрев, свещ. Деян Ангелов,
свещ. Димитър Димитров, свещ.
Йордан Куцаров и протодякон
Кирил Синев.
Песнопенията от св. Литургия
изпълниха архим. Серафим, Ангел
Младенов и други богослови.
Проповед за празника прочете Ангел Младенов, секретар
на Русенска св. митрополия.
След задамвонната молитва от
литургията митрополит Неофит
освети меда, който миряните бяха
донесли в храма. Св. Харалампий,
освен на пчеларите, е покровител
и на градинарите и овощарите.
След поздравителното слово

Презвитера Калина МИХАЙЛОВА:
ве години преди освещаването, през 1869 г., започва строежът
на църквата „Св. Харалампий” в с. Варненци. Тогава в селото
(Денизлер) учителствал даскал Никола, който се оженил за
местна девойка. Християните от Денизлер настоявали пред каазалийския съвет в Тутракан да им се разреши построяването на църква, но те
все отхвърляли тяхното искане. Тогава даскал Никола се ядосал, хванал
феса на един турчин и го ударил в земята. Това без малко да коства
неговия живот. Заедно със свещеник от с. Стар Смил (Старо село) отиват
при Мидхат паша в Русчук и измолват не само ферман за построяването на църква, но и неговата свобода. Така започват подготовката за
строежа. Отначало майсторите вдигат църквата, но по-късно тя пада.
Тогава са намерили майстори от друго място, които за две години я
построяват. Хората от селото са носили камъните за църквата чак от с.
Красен, Русенско с волски коли.
Мястото е дарено от местно семейство, като тяхното желание е било
след смъртта им да бъдат погребани в двора на църквата.
Градежът е от камък и хоросан, а иконите са зографисана от тревненски майстор. И досега са запазени – на Исус Христос, на Св. Богородица,
на Св. Харалампий и на св. Йоан Предтеча.
Църквата носи името на св. Харалампий, защото някога селото е било
нападнато от чума и хората са се преместили по-нагоре. В негова чест,
като техен пазител те дават името на храма. Църквата е еднокорабна
базилика, малка е. Нямало е отначало камбанария, тя е построена покъсно. Камбаната е нова, руска и има много приятен звън.
На този ден всяка година църквата се пълни с богомолци, не само от
селото. „Свещеникът Александър Бръчков е писал в църковните книжа,
че само през 1954 година имаше голям сняг и богомолците бяха малко.
Това е единственият стар документ, който аз съм открил – допълва отец
Михаил. Всички останали някой ги е конфискувал през годините. Дали
са ги прибрали румънците, или други, дали са ги изгорили…”
Истината е, че някои от съвременните документи са умишлено унищожени. Идват хора, които са били кръстени, искат да им се извади
дубликат на кръщелното, но регистрите ги няма. Архивите ги няма.

на митрополит Неофит, Ангел
Младенов прочете историческа
справка за храм „Св. Харалампий”
с. Варненци изготвена от Милен
Бакалов, отговорник на Културно-просветния и поклоннически
отдел при Русенска митрополия.
Кметът на с. Варненци Георги
Василев се обърна с благодарствено слово към всички присъстващи, в което каза: „Всеки от нас
иска да бъде здрав физически,
но ако той не е здрав духовно,
той е развалина. Благодаря на
всички свещенослужители, че
се грижите за духовното здраве
на населението. Вярата в Бога е
тази, която ни е крепила в тежки-

вървят благополучно”. Кметът изказа благодарност на отец Михаил
за това, че той лично е извършил
вътрешната реставрация на храма.
Г-н Василев завърши словото си
със следната молитва: „Отче наш,
дай ум и разум и влей добро в
сърцата на властващите. Дай ум и
разум и влей добро в сърцата на
всички нас, за да го бъде нашето
село Варненци, за да я бъде нашата Татковина България. Амин”!
Епископ Тихон прочете Призив
на Св. Синод към православните
християни в България във връзка
с преброяването на населението
и жилищния фонд.
В празника на селото взе учас-

те години от съществуването на
нашата държава. Първо сме си
извоювали църковната свобода
и независимост, голяма мъдрост
са проявили нашите деди, и след
това сме постигнали националната свобода. Три неща трябва да
направи човек в този живот: да
се труди, да се бори за мир и да
слави името на Бога. Населението
на с. Варненци е богобоязливо,
христолюбиво и трудолюбиво. В
дълг сме обаче и лично аз считам
себе си за грешен в това отношение, че рядко посещаваме Божия

тие също и кметът на община
Тутракан Георги Георгиев, зам.кметът Румяна Капинчева и председателят на Общинския съвет
Любомир Боевски.
По време на празничната агапа
беше прочетено стихотворение,
посветено на св. свещеномъченик
Харалампий, написано от ставр.
ик. Евгений Дечев.
За юбилейната годишнина на
храм „Св. Харалампий” бе направен вътрешен ремонт, за който
Община Тутракан отдели 1000
лв. От църковното настоятелство

храм. Когато човек дойде тук той
изпитва смирение и благоговение.
Всички онези грешни мисли,
които ни спохождат в нашето
ежедневие ние ги отхвърляме
прекрачвайки прага на Божия
храм. Там където светската и
духовната власт вървят ръка за
ръка нещата в населеното място

изразяват своята благодарност
освен на тях и на Донка Монева,
Георги Дяков, Митко Цанков и
мебелна фабрика „Димов” за
спомоществователството.
През тази година ремонтът ще
продължи с външно измазване
и освежаване на църковната
“ТГ”
фасада.
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Свети Харалампий пострадал в началото на III
век при римския император Септимий Север (196210 г.). Той бил епископ в
гр. Магнезия, в Тесалия.
Без да се страхува от
гонението, смело проповядвал истинния Бог
и се стараел да отвърне
людете от поклонение
на идолите. Той говорел:
"Моят Цар Иисус Христос
пратил пророците и апостолите, за да могат всички
люде да се вразумят от
тяхната проповед и да
вървят неуклонно по пътя
на правдата. Покланящите се на идоли предават душата си на смърт. А Иисус
Христос чрез пророците и апостолите ни показват пътя
към вечния живот, а не да вършим дела, които принасят
на душата вечна гибел".
Езическите власти уловили светия епископ и го довели
при съдията, който дълго го увещавал да се поклони на
идолите. Епископът решително отказал да се отрече от
Господа Бога и тогава го предали на страшни изтезания.
Стържели тялото му с железни нокти, докато го одрали
жив, но старецът с търпение и мъжество понасял страданието и говорел на мъчителите: "Деца, благодаря ви, дето
като стържете вехтото ми тяло, обновявате моя дух, който
желае да се облече в нов, вечен живот".
Виждайки изумителната твърдост на стареца и чудесните прояви на Божията сила, множество езичници повярвали. Всички те започнали да славят истинския Бог и
мнозина от тях били осъдени на смърт. Чудесно изцерен
от раните си, св. Харалампий призовал езичниците да
разберат истината, изцерявал болни и чрез силата Божия
правел много чудеса.
По повеля на императора той бил осъден на смърт. Когато го завели на мястото на наказанието, св. Харалампий
дигнал ръцете си към небето и се помолил Богу за всички
люде - да им даде телесно здраве и душевно спасение,
като им умножи земните плодове. "Господи, казвал той в
молитвата си. Ти знаеш, че човеците са плът и кръв. Прости
им греховете и излей Твоята благодат над всички!" След
тая молитва светият старец предал душата си Богу, преди
палачът да спусне меча върху него.
На този ден, след отслужване на св. Литургия, в православните храмовете се благославя пчелен мед – за
телесно здраве и душевно спасение.

18 - 28.02.2011 г.
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ИДЕАЛНИТЕ ОБРАЗЦИ ЗА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИЦИ

сторията понякога си
позволява създаването
на грандиозни символи,
каквито не са по възможностите
на литературата.
Дълбоко символичен е фактът,
че пътищата на най-големите ни
революционери – на идеолога на
националната ни революция Васил
Левски и на поетичния ни гений
и велик революционер Христо
Ботев – в определен момент се
пресичат: те имат не само общ
идеал – освобождението на България и изграждането в нея на „чиста
и свята демократска република”,
но и еднаква, саможертвена на
българската Голгота смърт. Паметната им среща е в средата на
зимата и през пролетта на 1869
г., когато заживяват сиромашки,
но по братски в някаква изоставена воденица край Букурещ.
Дори да си е позволил да сгъсти
боите, с които рисува нищетата и
страданията им, Захари Стоянов
вярно е пресъздал човешката им
безкористност и свещения им
родолюбив идеализъм – гениални
щрихи, очертани от самия живот,
на портретите на героите – найвисоките символи на България.
Интересното е, че З. Стоянов
разглежда отношенията между
двамата в момент, когато те се
готвят, но още не са извършили
делото на живота си. Тогава се
вземат съдбовните решения, затова всяка среща с друга личност,
всяко събитие през такъв период
има изключително значение. „Левски бил нравственото тържество
Анастасия ЯКОВА от
Тутракан подготвя книга,
която някои читатели ще
приемат като автобиографичен разказ, но авторката
счита, че това са страници
за живота на едно поколение.
Вестник „Тутракански
глас” ще представи част от
новата творба.
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литературен клуб "тг"

лед като семейството се
преселва в малкия град
Тутракан, съответно са
живели на квартири осигурени
от „Жилфонд”, институция към
Градския съвет. След смяна на
няколко квартири, през 1953 г.
се заселват на ул. ”Христо Кърпачев” №32, сегашна „Рибарска”.

на Ботьова” – заявява биографът.
Изглежда, с някои свои странности, крайности Ботев е предизвикал недоволството и критиката на
Левски. Ето поученията му: „Вие
сте хора учени, постъпвайте така,
щото да произвеждате почит на
другите ни братя. Учете ни с перо
и с думи какво значи свобода,
отечество, честност, постоянство
и любов към другиго. Ако Хаджията умря със сто и двадесет
души, ние трябва да умрем с
хиляда!”. Естествено е и двамата
след историческата им среща да
претърпят еволюция – по-значителна у Ботев, - за да загинат
със святата, голготната смърт на
Иисус за България. Влиянието на
Левски върху Ботев е съдбовно,
защото му помага да преодолее
някои негативни тенденции в
процеса на особено динамичното,
„центробежното” разширяване на
идейния и художествения му свят
до мащабите на гения. Ние трябва

да се отнесем сериозно към свидетелствата на съвременниците
им, че Ботев е общувал с руски
революционери – бакунинци, нихилисти. Като сравнява сказките
на Ботев след печалното му завръщане от Одеса с тези на други
оратори в Калофер, З. Стоянов определя идейните му възгледи: „И в
тия сказки той бил цял целеничък
Ботйов, Ботйов на отрицанието и
разрушението, Ботйов на новата
школа”. Но пак З. Стоянов, когато разказва за пътя на Ботевата
чета към безсмъртието, спирайки
вниманието ни върху пуснатия на
свобода ограбващ чуждо имущество черкезин, вместо да го убие,
го укорява: „Човеколюбие и бунтовничество са идеални работи, но
да ги четеш на бялата книга, а не
да ги практикуваш в борованската
кория”.
В съзнанието на Ботев под
високо напрежение влизат в ожесточена борба противоположни
идеи, защото като Левски и той
е нравствена личност, която не
може да си позволи заслепено да
следва каквито и да било идеи, ако
не ги е направил свои. Иван Вазов
в „Неотдавна” ни дава най-лаконичната, ненадмината досега характеристика на Ботевата личност:
„А тоя момък не мислеше, както
другите. Неговият ум занимаваха
социални, общочовешки въпроси,
задачи страшни, неразрешими,
които вълнуват в нашето време
всичките мислещи умове и ги
смущават, и ги плашат”. Такива
социални, общочовешки въпроси

от едно или друго естество и
сега вълнуват мислещите хора,
човечеството, защото нещастията
му и днес се дължат на неразрешаването им. Бакунинщината на
Ботев остава на „бялата книга”,
т.е. тези идеи продължително
ангажират съзнанието му, но не
определят същността на личността
му, нямат съдбовно отражение
върху характера и поведението
му. Ето защо съм склонен да
приема за автентично свидетелството на революционния деец и
следосвобожденски общественик
Иван Андонов, който ни предава
думи на Ботев, в които се осъжда
руският нихилизъм: „Като учение
то е много примамливо, много
възприемчиво от полукултурните
народи като руския, който не е
живял граждански живот, не е
упражнявал граждански права и
задължения, а се губи изолиран в
своите безкрайни степи, които по
инстинкт го водят във великата
Азиатска равнина на изток, отгдето безпрепятствено са нашествали
в Европа дивите азиатски племена”. Диалогът между Ботев и Андонов е един от най-спорните, но
и най-завладяващите в ботевознанието ни, но аз мисля, че толкова
спорен не е той сам по себе си, а
такъв го е правила политическата конюнктура. „Ако ти знаеше
царския режим в Русия като мене
– забелязва Ботев, когато Андонов
остро се противопоставя на разрушителните принципи, застъпени
в устава на Бакунин, - гдето един
становой пристав може безнаказа-

но да се разпорежда със съдбата
на хиляди човешки същества и по
свой каприз да ги праща в Сибир,
и ти щеше да се съгласиш, че този
режим трябва да се разсипе и да
се замени с един по-човешки и
по-модерен държавен строй.”
На едно място в книгата си З.
Стоянов остро осъжда демократичните принципи в ръководството от Ботев на четата: „Той
не застанал на войводска почва,
не ставал диктатор в най-силния
смисъл на тая дума, водил се по
вишегласие и свободно мнение,
парламентарно, така да се каже.
Всеки ще разбере колко е била
погрешна почвата. Вишегласие,
свободна всеки му воля, филантропия и прочие принципи могат
да съблюдават само тогава, когато
се пише уводна статия за вестника.” Безспорно З. Стоянов е прав,
ако проблемите се разглеждат
от чисто военно гледище. Но и

Левски, и Ботев се ръководят в
действията си от по-висши от тези
на военните специалисти мотиви,
когато се поставят за решаване
чрез „вишегласие” основните проблеми на българската революция.
Ботев се е стремял не към военна,
а към нравствена победа. И я постигнал, щом като до най-голяма
висота в храбростта и в нравствеността достигат най-обикновени,
с нищо забележими преди това
люде като Стоян Ловчалията,
млекарин от Северин. Останалите
живи четници са го запомнили с
мечтите му по скромната професия, с наивността и привидната
му ограниченост. Да, но Ботевите
думи най-силно отекват в такива
чисти души. И Стоян с всички сили
се противопоставя на готовите да
се предадат трима свои другари,
упреквайки ги в нарушаването на
клетвата. Прави чест на З. Стоянов, че с този епизод завършва
книгата си за Ботев, защото за
величината на историческата личност ние съдим според въздействието й върху народа за неговото
духовно израстване.
Някога Вазов наложи представата за Левски като „българския
Христос”, в по-ново време – същото направи за Ботев Цв. Стоянов.
В нашите представи, колкото и
да са различни като характери,
Левски и Ботев сливат в националния ни иконостас ореолите си
на безукорни родолюбци. Те са
идеалните образци за български
държавници.
Петър ТОДОРОВ

Детството или славната улица „Кърпачев”
Детството ми на тая улица премина много волно, романтично
и спокойно. Деца - много! И сега
с усмивка си спомням детските
преживявания. Улицата се намира в близост до Дунава. Превозни
средства тогава почти нямаше, с
изключение на каруци. Каруците
бяха пълни с току-що уловена
риба, която се продаваше директно от там, като се претегляше с големи кантари, наречени
паланки. Цената беше ниска и
затова рибата присъстващи често
в оскъдните ни менюта.
Всички деца, чиито родители
работеха, имахме свободата сами
да преценяваме колко да учим в

Родителите на авторката - Дуся и Яко Донкови със свои приятели в началото на ул. "Кърпачев" (днешна ул. "Рибарска")

1952 г. - Първата детска градина в Тутракан, която се е
намирала на мястото на бл. "Дунав" по ул. "Крайбрежна"

къщи и след това излизахме на
улицата. Намирахме се бързо,
защото улицата не беше голяма.
Игрите ни бяха разнообразни.
Момичета и момчета играехме
еднакви игри. Не мога да забравя
игрите на челик, народна топка,
дама, игра с кокалчета и найатрактивната игра „Стражари и
апаши”. На нея се разделяхме на
две групи. Апашите се криеха, а
стражарите ги търсеха. Криехме
се на невероятни места. Обикаляхме съседни улици и дворове.
Оказвахме в овощни градини, по
брега на Дунава. Дори влизахме
в огромния мръсен канал на
града, който изтичаше в реката.
Цяло лято ходихме боси. Често
пъти се наранявахме - порязани
от стъкла крака и изподрани по
тялото. Но никой не се оплакваше. Поливахме раните с газ за
горене. Това беше дезинфекцията или топяхме краката в дунавската вода, която също помагаше
за по-скорошно зарастване на
раните. Вечер се събирахме край

някоя ограда или пейка и до
късно си разказвахме истории
или приказки. Аз обичах да чета
и много често бях разказвачът.
Понякога си правехме и голям
огън на една площадка за игра.
Бяхме си направили волейболна площадка. Често пъти
топката попадаше в двора на
леля Станка. Тя много крещеше
и се сърдеше, дори един път
наряза топката, за която ни беше
мъчно дълго. Чакахме някой да
ни подари нова.
Не помня да е имало побоища
или лоши взаимоотношения
помежду ни. Нямаше агресия у
никого и игрите ни протичаха
задружно.
Лятната ваканция прекарвахме
на брега на Дунава. Правехме
си въдици от извити топлийки,
разравяхме червеи и ловяхме
по някоя дребна рибка. Често,
пъти ние момичетата ходехме
по протежението на брега и
събирахме останки от счупени
порцеланови парчета с различна

украса. После ги нареждахме и
им се любувахме. Много често
носехме от къщи дрехи за пране
и ги перяхме в легени на самия
бряг на реката. Простирахме ги
на камъни и чакахме да изсъхнат. През това време се къпахме
в мътната вода на реката. Това
беше голяма закалка. Може би,
затова не боледувахме често.
Родителите ни много се страхуваха да не се удави някой.
Който имаше възможност си
слагаше кратуни, които го държаха над водата. Моят брат не
излизаше от водата. Баща ми
го биеше вечер заради това, но
той пак се къпеше. После майка
ми вдигна ръце и си каза ”Дано
Господ да го пази”. Момчетата се
къпеха с черни трикотажни гащета. Понякога излизаха от Дунава
без тях, водата ги отвличаше.
Това бе голям срам, а ние всички
се смеехме от сърце.
Лятно време по-големите
момчета ходеха на островите и
събираха паднали клони и съчки.

Връзваха ги на салове и ги докарваха на брега. Износвахме ги до
вкъщи и те служиха за разпалки
и за печките на летните кухни.
Тъй като беднотията бе голяма, хранехме се с намазана
филия с домашно приготвена
лютеница, яйца и с плодове.
Започвахме ги още от зелени сливи, кайсии, круши. Посягахме
към дворовете на хората, а те ни
гонеха с крясъци и викове. Месо
се ядеше един път в месеца,
когато родителите получаваха
заплати.
Зимата пак не ни спираше
за весели игри. Радвахме се на
голям сняг, тогава зимите бяха
снежни. Помня, че една година
имаше сняг, някъде над метър.
Дунавът замръзваше изцяло.
През нощта идваха вълци от
Румъния.
Избирахме големите баири, с много дълга писта и се
пързаляхме до късно вечерта.
Ски си правихме от дъските на
бъчвите. Сами си поставяхме
някакви каишки и се спускахме
с тях. Ходихме на пързалки и по
близките улици. А в почивните
дни излизахме с родителите на
пързалка в Боровата гора. Те
също се пързаляха с нас и емоциите бяха големи.
Имаше и деца, на които майките не работеха, занимаваха
се с домакинство и с тяхното
отглеждане. Тези деца бяха като
затворници. Обличаха ги в чисти
и светли дрехи и не ги пускаха на
улицата, държаха ги само в двора
им и не пускаха други деца в тях.
Те ни гледаха с тъжни очи през
цепките на високите огради и
тайно ни завиждаха. Тези деца
пораснаха саможиви, недоверчиви хора и досега имат друго
отношение към хората.
Животът не беше лесен, но ние
не го осъзнавахме. Нямаше електричество. Вечерите стояхме на
мъждукащата светлина на лампи
с течна газ. Електрификацията
на улицата стана през 1955 г.

Продължава
в следващия брой

6

общност

18 - 28.02.2011 г.

На Трифон Зарезан - с виното на „Младенова
изба” и традицията на новочерненци
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 14 февруари българите празнуваха
Трифон Зарезан. С
много вино, песни и хора,
разбира се и с традиционния ритуал по зарязването
на лозята.
В Тутракан традицията
от последните години
повелява – зарязването
да се извърши в лозовите
масиви на най-големия винопроизводител в района
Младен Михайлов. Тази
година колорит в празника
внесоха самодейците от
ансамбъл „Черненци” при
НЧ ”Васил Йорданов-1942
г.”, село Нова Черна със

Н

своите пъстри приселски
носии и характерни напеви.
От лозята зарезанци се
„изсипаха” в градския парк

и показаха на откритата
сцена отново ритуала:
Най-възрастният поля с
вино три пъти лозичката,

обърнат към изгрева на
слънцето, прекръствайки
се каза - „Да даде Господ
много берекет, здраве и
късмет. Дай, Боже!”. Друг
поля лозата със светената вода с думите - „Да
го полейми, чи да ни гу
нападат бърбузаните! Да
го пием по сватби и кръщенки!, Я, да си разпашем
ризите, че да е шумнато
лозето, чи да не го фаща
маната” и други подобни наричания. Най-гръмогласният новочерненец се
провикна: „Ой, лозе, лозе с
червено грозде, ой, винце,
винце - червено винце, кой
ша та пие?”. Отговорът
бе резонен - „Ний ша та

ТПК "Съединение”, гр. Тутракан

Обявява
На основание чл. 40, ал.1 от Закона за кооперациите, чл. 77, ал.1 от Устава на кооперацията и Протокол №25/11.02.2011 г. на
Общото събрание на ТПК се взе решение за
прекратяване на дейността на ТПК „Съединение”, гр. Тутракан чрез ликвидация.
Ликвидацията влиза в сила от деня на вписване в Търговския регистър.

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

пийми!”.
Лозово венче и този път
окичи Младен Михайлов
като знак за избора му за

Цар на лозето и виното,
който почерпи присъстващите с вино от своята
изба.

Зов за помощ!
На 12 февруари т.г.,
38-годишният Живко Пенев Тончев от гр. Тутракан е претърпял тежка
автомобилна катастрофа на път за работа в
съседна Гърция, където
от няколко месеца е на
гурбет. В момента той се
намира в гръцка болница
със счупени крак, ребра и
прешлен.
„За съжаление, бедността върви ръка за ръка
с нашето семейство”
– пишат до редакцията
на в. „Тутракански глас”
неговите близки и отправят своята молба за финансова помощ към всички
читатели.
Живко трябва да бъде транспортиран до София
за спешна операция. За всичко това са необходими
средства, които семейството и близките му нямат.
"Градът ни е малък и всички се познаваме, затова се
обръщаме към тутраканци да отворят сърцата си и
да помогнем на Живко Тончев" - призовават още те.
Банковата сметка е в ЦКБ АД, клон Тутракан, на
името на Кристина Тонева Йотова.
IBAN: BG07CECB97901088797800

"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

Торти, торти...

Торта "Гараш" с марципан

За блата:
9 бр. белтъци, 200 г захар, 220 г смлени орехи, 50
г брашно,
За крем Гараш:
400 г заквасена сметана,
80 г захар, 400 г шоколадов
кувертюр
За заливане:
шоколад и олио, бадеми и
зелена сладкарска боя

Начин
на приготвяне:

Белтъците се разбиват,
но не чак толкова, че да
станат на сняг, защото в
противен случай стават
много трошливи. Прибавя
се постепенно захарта,
като разбиването продължава. Прибавят се и
орехите и се разбърква
съвсем малко, колкото да
се обърка всичко. Сипва
се и брашното и се обър-

ква, но не с миксер,
а съвсем леко. От
тази смес се правят
4 платки в намазана
с масло тава, като
трябва да са еднакво
големи. Платките се
изпичат в предварително добре загрята
фурна до 200-220 С.
Като поизстинат малко се вадят внимателно от
тавата. Оставят се да
доизстинат, а през това
време се приготвя крема.
Крем Гараш: Добре охладената сметана се разбива
много хубаво на крем, заедно със захарта. Прибавя се
по малко от разтопения на
водна баня шоколад, като
се разбива непрекъснато.
Платките се слепват
една по една с готовия
вече крем. Отгоре, вече
сглобената торта също се
намазва с крема, заглажда
се добре и се оставя в
хладилника за 2-3 часа да
се постегне. След това се
изважда и цялата торта се
залива с разтопен на водна
баня шоколадов кувертюр
с малко олио за гланц. Отгоре на тортата в кръг
се посипват оцветени в
зелено обелени и нарязани
на ситно бадеми.

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. Доставката до дома е безплатна.

Торта "Гараш" (Шератон)

Необходими
продукти:
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Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Меню за седмицата
21.02 - Понеделник

Продукти:

За блата:
10 бр. белтъци, 300 г захар
400 г смлени орехови ядки,
За крема:
100 мл вода, 100 г захар,
200 шоколад, 6 бр. жълтъци,
200 г масло
За глазурата:
100 г шоколад, 20 мл олио,
200 г марципан

Приготвяне:

Разбиват се белтъците. Постепенно се добавя захарта
и се разбиват до получаване
на гъста маса. Прибавят се
ореховите ядки и се разбърква внимателно на еднородна
смес. В тава покрита с хартия и намазана с маргарин се
изпичат поотделно 3 блата.
Кремът се приготвя като

ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0.90 лв.
Пиле със зеле - 300 гр. - 2.50 лв.
Малеби - 150 гр. - 0,50 лв.
Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета с дом.сос - 300 гр. 2.50 лв.

водата, захарта и шоколада
се сваряват на сироп. Изчаква се да изстине малко и се
добавят жълтъците. Маслото
се разбива и към него се
прибавя изстиналата шоко22.02. - Вторник
ладова смес.
Блатовете се нареждат в
ОБЯД
пръстен за торта като поСупа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
между им се намазва крем.
Картофена яхния - 300 гр. - 2.00 лв.
Оставят се около 2 часа в
Мляко с ориз - 250 гр. - 0.60 лв.
хладилник.
Общо: 3.80 лв.
Отделя се пръстена, разВЕЧЕРЯ
точва се марципана и се поПиле със зеленчуци - 300 гр.
ставя върху готовата торта. - 2.80 лв.
Разтопява се шоколад на
водна баня и се разрежда с
23.02. - Сряда
олио. Полива се върху марципана, оставя се за един
ОБЯД
час в хладилник и се декоСупа домати - 350 гр. - 0,90 лв.
рира с млени бадеми, орехи
Пиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.
или по желание.

Макарони със сирене - 250 гр.
- 0.80 лв.
Общо: 4,20 лв.
ВЕЧЕРЯ
Свинско с картофи - 300 гр. - 2.90 лв.

24.02. - Четвъртък
ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1.20 лв.
Леща яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Баница със сирене - 250 гр. 0.80 лв.
Общо: 3.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.

25.02. - Петък
ОБЯД
Супа зелен боб - 350 гр. - 1.00 лв.
Зелеви сърми - 300 гр. - 2.40 лв.
Печена тиква - 250 гр. - 0.70 лв.
Общо: 4.10 лв.
ВЕЧЕРЯ
Руло Стефани - 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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Подаръци
от дядо Коледа
за Мирослав Тончев,
на 2, 4 год.
от гр. Тутракан!


“Милб ол” ЕОО Д, гр. Тутр ак ан

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

и да почерпят:

TUTRAKAN.NET

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

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!

тел.: 0894 204 486

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

Честит рожден ден
18 февруари – Нора ДРАГАНЧЕВА, техн. секретар, Община Тутракан
20 февруари – Светлана СТОЙЧЕВА, учител, СОУ „Йордан Йовков”,
Тутракан
20 февруари – Венета КИРИЛОВА, ст.спец. ГРАО, Кметство-Цар
Самуил
21 февруари – Николет ДИМИТРОВА, 10 б клас, СОУ „Йордан Йовков”, Тутракан
21 февруари – Алятин ДЖЕЛИЛ, общински съветник, ОбС-Главиница
24 февруари – Валентин НАКОВ, горски стражар, ДГС-Тутракан

Фризьорски салон “Офелия”

25 февруари – Виждан ЮМЕР, спец. „Гражданско състояние”, Община Тутракан
25 февруари – Росица ВАСИЛЕВА, техн. сътр., Община Тутракан
26 февруари – Иван
ИВАНОВ, работник, Гробищен парк,
Община Тутракан
27 февруари – Елена НИКОЛОВА, пом.-директор на СОУ „Йордан
Йовков”
28 февруари – Даниела СТЕЛИЯНОВА, нач.-отдел, Община Тутракан
28 февруари – Пембе ШАБАН, чистач, Община Главиница

СМЯХ
Жена се връща със синчето си от море. Разправя
на мъжа си:
- Там се запознах с много хора, единият беше
герой от войната...
Синчето я прекъсва:
- Герой, герой, пък се страхува да спи сам.
Един самотен мъж си търсел дълго време жена,
тъй като нямал късмет, решил да си пусне обява:
"Търся жена за брак".
На другия ден получил около 150 писма, на всички
пишело:
- „Вземи моята".
Двама полицаи се срещнали пред болницата.
- А бе, колега, на тебе къде ти биха ваксината? –
запитал единият.
- В поликлиниката.
- Мама му стара, а на мене ми я биха в задника!
Отишли двама сърби на корида в Испания. Както

си гледали коридата единият паднал на арената.
Бикът го подгонил и той започнал да бяга.
Тогава другият се провикнал от трибуната:
- Брате Зоране, не можеш бега толкова бръже,
щото ще добиеш инфаркт.
- А ти що искаш да добием, теле ли?
Млада ромка влиза в общината и пита охраната:
- Къде да отида да прехвърля бащата от детето
върху мене.
Говорят си две тинейджърки, едната казва:
- Моят приятел ме носи на ръце!
Другата:
- А аз не пия!
Мъж пита жена си:
- Скъпа, какво ще кажеш довечера да сменим
позата?
- Добре - съгласява се тя. - Ти ще гладиш, а аз ще
лежа на дивана и ще гледам телевизия.

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

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

Дежурен синоптик: Любка КУМЧЕВА

ТГ

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

ВРЕМЕТО

В петък, най-напред в южните райони, ще завали дъжд; до края на
деня и през нощта валежите ще обхванат цялата страна. Минимални
температури между 0 и 5°, максимални - между 7 и 12; в северозападните райони температурите ще са по-ниски - минималните около
минус 2, максималните - 3-5°. В събота валежите ще продължат и ще
бъдат значителни. С усилване на вятъра от североизток ще прониква
студен въздух и в Предбалкана, високите котловини, а в началото на
нощта почти навсякъде, дъждът ще премине в сняг. Дневните температурите ще се понижат чуувствително. В неделя ще вали сняг, но
валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Ще отслабне и
вятърът, най-късно по Черноморието. Преобладаващите минимални
температури ще са между минус 1 и минус 6,максималните - между
минус 1 и 4. В началото на следващата седмица времето ще е студено; облачността ще е значителна с временни разкъсвания, ще има
слаби превалявания от сняг. Минимални температури между минус
3 и минус 8, на отделни места до минус 10; максимални - около 0°.
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