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Един тутраканец
в Либия
- Васил Балканджиев е сред 15-те
български моряци изведени през
Тунис от Джамахирията на 7 април

Цена 0.50 лв.

Така изглежда пристанището на гр. Завия снимано
от палубата на кораб „Ануар Ал Насър”. Точно там
Васил Балканджиев и неговите колеги са усетили
най-ясно ситуацията в Либия. В близост до кораба са
падали шрапнели. Тогава морякът позвъни в редакцията
на в. "Тутракански глас".

- На либийския кораб " Ануар Ал Насър" вестник "Тутракански глас" е
бил една от надеждите за моряците
в търсене на помощ и подкрепа в
трудната ситуация
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Министерството на
външните работи призовава българските граждани,
които все още пребивават в Либия, да напуснат
страната. На 4 април в
пристанището на Триполи
ще акостира украинският

влез на скорост

Тежки камиони газят
пшенични ниви край
Белица

десантен кораб "Константин Олшански". Капацитетът на кораба е около
500 души. Всички български
граждани, желаещи да бъдат евакуирани, следва да
се обърната към българското посолство в Триполи
на стр. 4

на стр. 4

Стратегия за развитие за
7 милиона лева ще изпълнява
Рибарска група „Главиница –
Тутракан – Сливо поле”
Н
Необходима е

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 12 април в Изпълнителна агенция „Рибарство и
аквакултури” в столицата
бе подписан първият договор за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ на Местна
стратегия за развитие с една от
общо трите официално признатите Местни инициативни рибарски
групи по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските
области” от Оперативна програма
„Рибарство” – „Главиница – Тутракан – Сливо поле”.
На основата на местно публично-частно партньорство Местната
инициативна рибарска група
(МИРГ) ще изпълнява Местна
стратегия за развитие 2011-2013
г., чиято стойност е 7 034 400 лв.
Три са стратегическите цели повишаване на конкурентоспособността в рибарския сектор чрез
подобряване на ефективността на
заетите в сектор рибарство и създаване на добавена стойност към

гражданска мисъл

продуктите от риболов и аквакултура, насърчаване на местното
предприемачество и създаване на
условия за устойчиво развитие на
рибарската област и изграждане

на капацитет за изпълнение на
местната стратегия за развитие.
Изпълнението на стратегическата визия за рибарската област
е обобщено в четири приоритетни

оси - подобряване достъпа до
пазари и създаване на добавена
стойност в рибарския сектор,
подобряване на средата на живот
на стр. 2

на стр. 5
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Стратегия за развитие за
НОВИНИ
7 милиона лева ще изпълнява Рибарска
група „Главиница – Тутракан – Сливо поле”

ЛАЗАРОВДЕН И ЦВЕТНИЦА
Утре е Лазаровден и по тутраканските улици, а и в
селата на общината се очакват малки лазарки, които
да припомнят православната традиция за празника.
В неделя е Връбница/Цветница. В тутраканския храм
„Св. Николай” ще бъде отслужена Златоустова Света
Литургия и осветени върбови клонки, които всеки мирянин може да занесе в дома си за здраве.
НОВ ГРАФИК НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
От 21:00 до 24:00 часа ще свети уличното осветление в Тутракан, а в селата – от 21:00 до 23:00 часа,
информира зам.-кметът Румяна Капинчева.
МАМОГРАФСКИ КАБИНЕТ
В ТУТРАКАНСКАТА БОЛНИЦА
ще бъде открит днес от 13:00 часа. Той е дарение
от френски ротарианци и на официалната церемония
ще присъства почетният гражданин на Тутракан –
французинът Ален Вале.
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА ВЛАСТ
е темата на урока по „Етика и право” в СОУ „Христо
Ботев” на 19 април. За участие в него са поканени
кмета на Общината и председателят на Общинския
съвет. Припомняме, че като част от същия предмет,
учениците наблюдаваха работата на местния парламент на последната негова сесия - на 31 март.
ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК
Общинско мероприятие посветено на настъпващите пролетни празници ще се проведе на 21 април в с.
Цар Самуил. То се организира от Общинския център
за извънучилищни дейности-Тутракан и ОУ „Стефан
Караджа” в селото. В празничната инициатива ще
участват ученици от начален етап на обучение от
всички общински училища. Идеята на организаторите
е да подарят един Пролетен празник на младите хора,
децата да се запознаят с народните обичаи традиции
за Лазаровден, Цветница, Великден и Гергьовден.
Участниците ще имат възможност да представят
свои идеи за боядисване на яйца и да опознаят българските традиции.
В рамките на празничната инициатива са предвидени
различни забавни дейности, включително и училищен
базар.
КРИМИНАЛЕ
Кражба на цигари е извършена и в село Звенимир. В
нощта срещу 12 април чрез взломяване от магазин в
селото са откраднати 283 кутии цигари от различни
марки. По случая работи РУ „Полиция” – Тутракан,
образувано е досъдебно производство.
Един е пожарът, възникнал на 12 април в Силистренска област. Горели са сухи треви край село Калугерене.
Пожарът е потушен от служители на Противопожарен
участък – Главиница. Няма материални загуби.

Отново телефонни измами

А

ктивизиране на телефонните измамници
се наблюдава през
последните дни, съобщават криминалисти. Въпреки
многократните предупреждения, все още има хора,
които падат в капана им.
Така например вчера възрастна жена доброволно
предала на мошениците
3000 лева с убеждението,
че помага на дъщеря си.
Сигнали за подобни опити
постъпват в полицията от
различни селища в цялата
област.
Измамниците подбират
жертвите си главно сред
хората от третата възраст, като разчитат на
тяхната доверчивост,
отзивчивост и доброта.
Обажданията постъпват
предимно на домашните
стационарни телефони. В
престъпната схема обикновено участват двама.
Плачейки в слушалката,
първият измамник се представя за син, дъщеря, внук
или внучка и съобщава,
че се намира в болница в
тежко здравословно състояние. Разговорът се поема
от съучастник, който от
името на лекар, доцент или
професор иска определена
сума пари за провеждане на
спешно лечение. Убеждава
жертвата си, че трябва да
покрие разходи - от порядъка на няколко хиляди лева,
за операция, поставяне на

златен пирон, транспортиране и др., които не се
поемат от здравната каса.
След това мнимият лекар
договаря доставката на
парите чрез трето лице
под претекст, че „болният”
е в интензивно отделение.
Макар да губи популярност, 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.

от стр. 1
и повишаване на компетенциите,
запазване привлекателността на
територията и диверсифициране
на традиционния поминък чрез
насърчаване на алтернативни
икономически дейности, както и
техническа помощ и управление
на МИРГ.
На пресконференция дадена
на следващия ден в Тутракан от
председателя на УС на МИРГ Иван
Недев, координатора на проекта
Евелина Иванова и началника на
Регионалния център на ИАРА-Русе
Михаил Михайлов стана ясно, че
Местната стратегия на Рибарската
група „Главиница-Тутракан-Сливо
поле” е получила висока оценка
от изпълнителния директор на
ИАРА Явор Недев и затова е била
поканена първа да сключи дого-

вор. През следващата седмица
ще бъде свикано заседание на
Управителния съвет на Рибарската група, за да бъдат обсъдени
най-належащите въпроси – за
съставяне на работен екип (на щат
ще бъдат назначени управител,
координатор, технически асистент
и счетоводител), за наемане на помещение за офис, за подготовка
на информационни дни, в които
се очаква да бъдат обучени потенциалните бенефициенти, за изработване на критерии за оценка на
проекти на бенефициентите – все
дейности, които ще дадат старт на
конкретната реализация на Стратегията. Все още няма конкретно
разпределение на средствата за
трите общини, уточни Иван Недев.
Той информира още, че оценяването на проектите може да бъде

извършено от Управителния съвет
на МИРГ или от комисия.
Според Михаил Михайлов няма
точна рецепта за изпълнението
на такава стратегия в крайречен
район като МИРГ „ГлавиницаТутракан-Сливо поле”, защото
представените добри европейски
практики преди две седмици в
София са били на морски групи.
„Трябва да се работи според местните условия, каза той. Помощ и
съдействие ще бъде оказвано от
ИАРА и представителството му
в Русе, особено в предстоящите
информационни дни. На място в
Тутракан ще дойдат специалисти,
които ще обучат заинтересованите лица, така че парите да могат да
влязат и в трите общини и нещата
да се случват реално.”
Предстои да бъде изпратено

заявление за възстановяване на
средствата изразходени в етапа
на изграждане на капацитет и
подготовка на Местната стратегия, както и за предстоящите
административни разходи.
Офиси ще има и в останалите
две общини – Главиница и Сливо поле, а програмата ще бъде
финализирана през 2013 г. До
тогава ще се приемат проекти,
които на практика ще могат да се
изпълняват до 2015 г.
Михаил Михайлов информира
още, че има създаден Гаранционен фонд от 6 млн.евро разписан
от ИАРА, който ще подпомогне
бенефициентите, за да няма нужда от банкови гаранции.
По ОП „Рибарство” от 2014 г. ще
стартира нов програмен период,
който ще продължи до 2020 г.

Всички вероизповедания в Тутракан се обединиха около една
благотворителна кауза
Калина ГРЪНЧАРОВА
началото на следващата
седмица в Тутракан ще
започне благотворителна
акция за набиране на пакетирани
хранителни продукти предназначени за Дома за стари хора, която
се организира от представители
на всички вероизповедания, съобщи зам.-кметът Румяна Капинчева. Информационната част от
кампания ще стартира утре с раздаването на специални листовки,
чието издаване е подпомогнато
от общинската администрация,
допълни пасторът на Църквата
на адвентистите от седмия ден
Стефан Стефанов. Съдържанието
й е следното:
„Бебето се ражда и е в центъра
на вниманието. Детето расте и
всички се радват на успехите му.
Красотата на младите привлича
множество погледи от другия пол.

В

Добрият родител и професионалистът има своето значимо място
в обществото. Но с напредването
на възрастта животът малко по
малко изхвърля и двамата в периферията. Все по-малко някой има
нужда от тях. Вече те се нуждаят
от нечия помагаща ръка. (Тъжно е
след като си дал от себе си толкова любов, грижи и труд, да бъдеш
изоставен като ненужна вещ.)
През тази година Домът за възрастни хора в Тутракан навършва
10 години. По случай рождения му
ден и предстоящите празници Община Тутракан, съвместно с Православната църква, Джамийското
настоятелство, Божията църква
и Църквата на адвентистите от
седмия ден в града организират
благотворителна акция. И ти
можеш да се включиш в нея с
твоето дарение.
В периода 18 април – 9 май на

Пасторът на Адвентистката
църква Стефан Стефанов

четири места в града ще бъдат
събирани пакетирани хранителни
продукти (в оригинална опаковка
на производителя). Пунктовете за
събиране са:
Църква на адвентистите от
седмия ден – всеки работен ден
от 15:00 до 18:00 часа.

Божия църква – всеки работен
ден от 9:00 до 12:00 часа.
Джамия – всеки работен ден от
9:00 до 12:00 часа.
Православна църква – всеки
работен ден от 9:00 до 12:00 часа.
Можеш да стоплиш нечие сърце...”

Конфискуваха
бракониерски
мрежи край
Нова Черна

П

о сигнал за бракониерски набези от
гражданин, инспектори от сектор “Рибарство и
контрол” на ИАРА-Силистра извършиха проверка в
Защитената местност
“Калимок – Бръшлен” край
с. Нова Черна. В басейните на бившите рибарници
в защитената местност
са открити и извадени 5
бр. бракониерски мрежи от
капрон с обща дължина 425
метра и 4 бр. найлонови
мрежи с обща дължина 180
метра. Мрежите са били
поставени в работно положение.
Инспекторите на ИАРАСилистра са открили и
пластмасова лодка тип
“Кадет” с два броя дървени
гребла, служеща за извършване на стопански риболов
в забранения участък.
Конфискувани са всички
незаконни уреди – 425-те
метра мрежи и лодката.
Съставени са констативни
протоколи срещу неизвестен извършител.

Приключи двумесечният курс по озеленяване, цветарство и пътна поддръжка,
който се осъществи по проект на Община Главиница финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”.
В началото на месец април след приключване на курса, осемдесетте безработни
регистрирани в „Бюрото по труда” преминаха теоретичен и практически изпит.
Издържалите успешно бяха назначени на работа, за срок от една година и със
заплата в минималния за страната размер.
На снимката: Завършилите изпита с пълен отличен Гюлшан Керим, Ердание Тахсин и Зикри Хасан от село Зебил, които са назначени вече на работа в кметство
с. Зебил. Още от първия ден показаха желание и умения да вършат, поставените
задачи за деня от кмета Недим Чауш.
Джафер МЕХМЕД, с. Зебил

За доброто име на траурните услуги
Калина ГРЪНЧАРОВА
т началото на
м.април в Тутракан
започна да функционира Траурна агенция
„Мемория”, която предлага
цялостна организация на
погребения – християнски
и мюсюлмански.
Прощъпулникът на новата услуга, за съжаление,
бе съпроводен с инцидент,
леки скандали и тежки слухове, които не са в полза
на никого. За това кой има
право да извършва подобна
услуга, как се разпределя
тя между заинтересованите – Траурната агенция
и Община Тутракан потърсихме становището и на
двете страни.
Секретарят на Общината Нина Търпанова поясни,
че общинският гробищен
парк се стопанисва и управлява от Общината, а
отговорникът на гробищния парк, както и хората, които копаят гробове
са общински служители.
„Гражданите имат право
да си купят ковчег и да
си наемат фирма, която
да извърши погребението
и ритуалите свързани с
него – ако искат новата
Траурна агенция, ако искат
– Общината. Но посочването на това къде ще бъде
гробът, изкопаването му е
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Николай Змеев

наша отговорност. Часът
на погребението се уточнява с отговорника на гробищния парк”, допълни тя.
Собственик и управител
на Траурна агенция „Мемория” е Николай Змеев. Той
е млад човек, завърнал се
в Тутракан с идеята, че
може да направи нещо
различно, регистрира фирма т.е тук плаща данъци.
Работил е в този бизнес в
столицата и сам се определя като „претръпнал”,

предвид вида на услугите
от траурните агенции.
„Психиката просто ми
позволи такава дейност.
Мога да дам на хората
човечност, подкрепа, от
която имат нужда. Предлагаме цялостна организация
на погребение. Осигуряваме траурни стоки – ковчези, свещи, шалчета, драперии, жалейки, кръстове.
Включително измиване на
покойник, бръснене, обличане, гримиране.
- Защо се стигна до
инцидента на първото
погребение, което трябваше да обслужите?
- Хората казаха, че
свещеникът може да не
се съгласи да дойде, ако
частна агенция организира
опелото. Притесниха се
и ни отпратиха. Дойдоха
от Общината и превозиха
ковчега.
- И какво се оказа?
- Имах разговор с отец
Илия. Той каза, че няма
проблем и не би могъл да
има някаква претенция.
По-скоро претенцията е на
общинския гробищен служител Иван. Вече го няма

монопола от едно време.
Всеки легален търговец
може да се занимава с такава дейност без проблем.
Има слухове, че всички траурни агенции са от мутренските времена. Няма нищо
такова, нито съм имал допир до такива групировки,
нито познавам такива хора.
Лъжат хората, че едно погребение струвало много
пари, което не е вярно,
ковчезите били боклуци, а
всъщност нашите ковчези са много по-здрави от
тези на Общината, които
са само с решетка, нямат
дъно. Общинският гробар
твърди, че траурната агенция трябвало да разполага
с отделен парцел, да си го
купим, което е абсолютна
глупост.
Вижте, нашата фирма
е член на Съюза на погребалните фирми в България, който има за цел да
вдига постоянно нивото и
качеството на услугата.
Хората да са винаги доволни и да се гради доброто
име на траурните услуги в
страната.
- Какво още предлагате?
- Разполагаме с хладилна
камера, която се ползва,
когато близките на покойника са в чужбина и трябва
да се изчака няколко дни,
за да се запази той в нормално състояние. Автомобилът ни е специализиран,
точно за такива дейности.
Извършваме изработка на
паметници, паметни плочи
от различен материал,
рисувани снимки върху гранит. Имаме намерение да
изградим Ритуална зала за
тъжни ритуали със зала
за раздавки след погребението. Извършваме и
граждански ритуали. Ще
се постараем да наложим
практиката след погребение да се раздава духовна
литература на хората.
Гледаме да сме гъвкави и
да предлагаме различни опции. Тази ниша има място
за развитие тук

Право на отговор
ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА
ВЕСТНИК ТУТРАКАНСКИ ГЛАС Г-ЖА КАЛИНА ГРЪНЧАРОВА!
Българските печатни издания
публикуват отговори на засегнати
лица и се надявам, че като сериозна печатна медия, ще бъдете
коректни да публикувате и моето
право на отговор по повод статията Ви, публикувана във вестник
„Тутракански глас” - бр.12/2531.03.2011г.
ПРАВО НА ОТГОВОР
С настоящия отговор бих искала да изкажа уважението си към
гражданите и фирмите от регион
Тутракан-потребители на ВиК услуги, защото те заслужават това!
На 23.03.2011 г. по покана на
г-жа Надежда Кирова от Сдружение за защита правата на потребителите се проведе среща между
представители на „ВиК” ООД – гр.
Силистра и обществеността на гр.
Тутракан. Дискусията следваше
да се проведе по предварително
уточнен дневен ред.
На добра воля и с готовност
да се отговори на възникнали
въпроси, касаещи потреблението,
разпределението и заплащането
на вода, представители на ВиК
оператора се отзоваха на срещата. Очаквахме градивна критика,
бяхме готови да изслушаме всеки
един от присъстващите и да дадем
отговор на наболелите проблеми.
По принципни въпроси диалог
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не се получи. Причината за това се
дължи на изместване на акцента,
в посока налагане лично мнение
на автора, че за обществото не
представлява никакъв интерес
какви разходи за доставяната
вода и пред какви контролни
органи се отчита дейността на
Дружеството. Такова нападателно
поведение целеше да прехвърли
вината за разпределените количества вода от контролни водомери,
единствено на ВиК служителите.
Отчетени са грешките в работата
на инкасаторите и отговорния служител е понесъл своето наказание
за конкретния случай, цитиран в
статията. След констатирани случаи на така нареченото „двойно
отчитане“ на вода (обстоятелство,
което не е в резултат на новото
управление) сме предприели
мероприятия за компенсиране на
засегнатите потребители.
Осигуряване на достъп до измервателните устройства, с цел
отчитане, проверка на състоянието на водомерите и целостта
на пломбите са задължения на
потребителите, съгласно чл.7
от Общи условия (одобрени от
ДКЕВР) и неизпълнението им
също има значение за натрупани количества вода на общия
водомер.
Явно за автора на статията не бе
важен законоустановения начин
на разпределение от контролен

водомер, който нормативно е
уреден в чл.32, ал.1 и ал.2 от
НАРЕДБА № 4/14.09.2004 г.
Във „ВиК” ООД от декември
2010 г. се внедри нова информационна система за отчет, обработка, инкасиране, плащане, изготвяне на документи и справочна
информация за водоснабдителни
дружества. Този програмен продукт е напълно съобразен с нормативната уредба, и има за цел да
подобри отношенията –доставчик
–потребител.
Смятам за некоректно извадените от текста, отделни изрази по
време на срещата и свързани по
удобен за автора ред, за да имат
смисъл, какъвто иска да предаде
на язвителната си статия, като
например: ”Сега обаче е криза,
каза госпожата, и новият шеф
наредил да се спазва Наредба
№4/14.09.2004 г...”
Разсъжденията на автора не
считам, че следва да се коментират, но в действителност е
изопачено пояснението, освен, че
Нормативната уредба ни задължава, то и в момент на икономическа
криза, дружеството трупа загуби
по ред причини.
Формиране цената на водата
е съобразено със задължителна
методика и утвърдени от ДКЕВР
пределни цени, като се отчитат:
приходи, разходи, активи, пасиви,
печалби и загуби за цялото пред-

приятие. В този смисъл не може
да се правят изказвания за цената
на водата, само от гледната точка
на потребителя, без да се вземат
предвид загубите, които понася
доставчика на ВиК услуга.
Навеждането на доводи в посока незаконосъобразно формиране
на сметките за консумирана вода
от страна на новото ръководство и
опит да бъде то противопоставено
на предишни управления е меко
казано некоректно и тенденциозно.
Водата е продукт, който ВиК
оператора доставя до своите
потребители и на това наше задължение кореспондира правото
да получим цената, въз основа на
измереното количество изразходвана вода от водоснабдителната
мрежа, отчетено чрез монтираните водомери на сградните
водопроводни отклонения.
Уважаеми потребители, „ВиК”
ООД – гр. Силистра обнови и
актуализира интернет страницата
си с цел по достъпна и полезна
информация за всички услуги,
които предоставяме.
Желанието ни е да си бъдем
полезни, като се зачитат правата
на всяка една от страните по
взаимоотношението ни, и се изпълняват законовите задължения.
инж.Татяна Филева
Ръководител ПТД

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Относно статута на гробищните паркове и дейността на лицата,
извършващи погребални услуги
от Савин КОВАЧЕВ, бивш зам.-министър на МРРБ и главен
експертен сътрудник към Постоянната комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство на Народното
събрание на Република България
Не са редки случаите, когато предимно в по-малките населени
места, изкопаването на гробовете се извършва от самите жители
под контрола на кмета на кметството или кметския наместник. В
тази връзка, считам, че установяването на забрани за изкопаването
на гробове от специализирани търговски дружества, занимаващи се
с погребални услуги, или на изискване тази дейност да се извършва
само от общински предприятия или дружества, представлява нарушение на принципите на правото за равнопоставеност на различните
правни субекти, както и на принципа за осигуряване на свободна
конкуренция. От гледна точка на вещното право нещата стоят
така - едно лице получава право да ползва дадено гробно място от
съответната община и то или близките му свободно избират, кой да
изкопае гроба и да извърши гробополагането.
Аналогично е и положението с извършването на траурните ритуали. И тук нямаме създаване по законов път на специализирани
изисквания за лицата, които следва да извършват тази дейност.
Недопустимо би било да се забранява на определени категории
лица да осъществяват ритуалите, при това ползвайки съответните
зали, намиращи се на териториите на гробищните паркове, както и
да се допуска ползването на тези зали само за ритуали, извършвани
от общински предприятия или дружества. От вещноправна гледна
точка, частната общинска собственост- ритуална зала, би следвало
да може да се ползва свободно от всички лица, при което те следва
да заплащат наем, по цени определени от Общинския съвет.

Социални заведения
ще получат пилешки
бутчета

Б

ългарска агенция по безопасност на храните
(БАБХ) дарява общо 16 тона дълбоко замразени
пилешки бутчета. Месото, със съдействието на
Министерството на труда и социалните грижи, ще бъде
разпределено между 263 социални заведения в цялата
страна, в това число – домове за деца лишени от родителска грижа, домове за деца с увреждания и домове
за стари хора.
460 кг. от общото количество, са предназначени за
социални заведения в област Силистра. Директорът
на регионалната дирекция „Социално подпомагане” в
Силистра Анелия Василева съобщи, че пратката се очаква на 15 април и вече се уведомяват директорите на
специализираните институции.
Количеството е предназначено за 7 социални заведения в областта – домовете за стари хора в Силистра,
Алфатар и Тутракан, Домовете за деца, лишени от
родителски грижи в с. Малък Преславец и „Димчо Дебелянов” – Силистра; Дом за възрастни хора с психични
разстройства в с. Правда и Дом за възрастни хора с
физически увреждания в с. Айдемир.
Дълбоко замразеното пилешко месо е конфискувано
след проверка по сигнал на 17 март 2011 г., от служители на Областна дирекция по безопасност на храните
- Пловдив, съвместно със служители на РПУ – Пловдив.
След конфискацията, месото е изследвано в акредитирана лаборатория на БАБХ, където e установено, че
е годно за консумация. Поради това ще бъде дарено в
263 социални заведения, в които са настанени близо 17
000 души.

Започна пролетната
сеитба
П

ървите 500 декара с царевица засяха земеделските
стопани от Силистренска област, информираха от
ОД „Земеделие и гори”.
Досега предсеитбена подготовка за тази култура е
направена на 122 400 дка земи.
Продължава сеитбата на слънчогледа и досега са засети 24 525 дка, а предсеитбена подготовка е направена
на 199 020 дка.
През миналата година стопаните прибраха реколта от
близо 250 хил. дка царевица и над 370 хил. дка слънчоглед.
Средният добив от царевицата бе 761 кг, а от слънчогледа – 240 кг от декар.

Ала-бала: Право на Правото на отговор
Опитвам се да разбера служителите на общинска
или държавна служба, които тръпнат за работните си
места и всяка смяна на политическото статукво ги
плаши. Разбирам, че трябва да си мерят думите и по
възможност да остават незабелязани по-дълго, за да е
по-спокоен животът им.
Не разбирам защо трябва да е за сметка на данъкоплатеца.
Не разбирам и какво означава "градивна критика" и има
ли тя почва у нас.
Оставам с уважение
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Главен редактор

4

общество

15-22.04.2011 г.

Един тутраканец
в Либия
от стр. 1
не по-късно от 12.00 ч. на
2 април.” – това е един
от последните призиви на
външното министерство,
включително с предупреждението, че е последната
възможност за организирана евакуация от Либия.
Сред последната група
българи евакуирани от
Джамахирията, на софийското летище с полет
от Мюнхен на 8 април
кацна и един тутраканец
– 57-годишният Васил Бал-

канджиев. За Васко може
спокойно да се каже, че
цял живот е работил по
корабите – още от 1976
г. в БМФ, след 5-годишна
пауза в началото на 90-те
се качва отново и... досега.
Обиколил е целия свят, бил
е в 76 държави. Бразилия
е останала в сърцето му.
„Хората там са бедни, но
това не личи по лицата
им”, казва той. И още
„Качиш ли се на кораб, все
едно там си роден.”
В своя моряшки живот

той е преминал през различни изпитания. В началото на тази година съдбата
го отведе на либийския
танкер „Ануар Ал Насър”,
там край бреговете на
Либия той преживя заедно
с още петима български
моряци бунтовете в арабската държава. Край същия
кораб са падали шрапнели.
Разкарвани са от пристанище на пристанище, за да
не могат да слязат и се
върнат в България. Либийците на кораба, естестве-

Отвлеченият от бунтовниците кораб "Ануар Либия"

но са били разделени на две
– едните за Кадафи, другите – против диктатора.
Корабът-близнак „Ануар
Либия” е бил отвлечен от
бунтовниците.
На 30 март Васил Балканджиев ми позвъни.
Всъщност това бе опит
за разговор, защото връзката се разпадаше още на
първата минута. Моите
опити за телефонна връзка
се увенчаха с успех след
един ден, но също само
за броени секунди. Тогава
улучих момента на „благоприятно развитие” на
нещата около евакуацията на българите, което
в последствие се оказва
лъжовно. И така докато се
върна в България.
С Васко се срещнахме
преди два дни. Естествено, че го попитах как така
ми е намерил телефонния
номер, за да търси помощ
и съдействие. „О, когато
тръгвах през януари за
Истанбул, където беше
корабът, си взех броеве да
чета за Тутракан. Когато
стана напечено – стрелби на сушата, липса на
средства, понеже не ни
превеждаха и възнагражденията, решихме да търсим
медии. И там, отзад, в
редакционното каре видях
телефоните”, каза той.
Временно управляващият
българското посолство в

Васил Балканджиев на кораба
"Ануар Ал Насър" ден преди
да слезе на либийския бряг и
поеме към България

Триполи Румен Петров е
човекът, който е направил
всичко възможно, за да могат петимата да слязат
от „Ануар Ал Насър”, да
пропътуват до границата
с Тунис и от тази арабска
държава да излетят за
Мюнхен и Париж, а оттам
за България.
Разказът за преживели-

ците в либийски води е
дълъг и интересен ще го
продължим и в следващия
брой – за нравите и лежерността на арабите и
други любопитни истории,
от които ще разберете
богатата душевност на
този тутраканец станал
очевидец на най-коментирания световен проблем.

В пристанище Бенгази

Тежки камиони газят пшенични ниви край Белица

Калина ГРЪНЧАРОВА
орското стопанство
провежда търгове за
добиване на дървесина и в полезащитните
пояси влизат секачески
групи. Секат и разхвърлят
дървесината върху обособените пътища, а когато
трябва да я извозват,
минават през нивите с
поникнала пшеница. Всяка
година е така, жалва се
в редакцията на в. „Тутракански глас” председателят на ЗК „Изгрев-92”,
с. Белица Петра Пенчева.
Заедно с нея тръгваме из
землището около селото.
Няколко декара с пшеница
са безвъзвратно загубени –
изровени от гумите на камионите, по тях е останал
само спомен от посеви. И
възниква логично въпросът
- ако тази засята земя не
беше кооперативна т.е.
обща и персонално си я
отглеждаше собственика
й (представете си, че е
човекът от фирмата спечелила търга за сеч) нима
той щеше да допусне през
нея тежките камиони да я
разорават и да провалят
реколтата му?
В края на полезащитния пояс заварваме на
„местопрестъплението”
камиони и хора товарещи

декара с пшеница е унищожена напълно и в землището на с. Бреница, където
кооперацията обработва
също земи.
По жалбата на Пенчева
от Община Тутракан са
сформирали комисия „във
връзка с определяне на
щетите срещу безотговорността на фирмите при
дърводобива на полезащит-

Г

дървесината – отново в
полето. Камерата ги сепна
до толкова, доколкото да
се чуе предложението, че
може да се споразумеят с
кооперацията щетите да
бъдат компенсирани.
„Безотговорно отношение! Ето тук поне има от
къде да минават. На други
места, вярно, стръмно е,
няма откъде да се мине –
приемам го за нормално. Но
това тук – не! Вършината
е пръсната по пътя, и в
полето, като приключат
– никога не почистват.
Налага се ние, от кооперацията, да пращаме хора да
разчистват, защото като
започне жътвата тези

пръти ще повредят хедера.
А машините струват стотици хиляди левове. Горският им дава билета, той
се притесни човека, казва,
че при него всичко било на
ред, а после са натрупали
тези дървета. Ходих при
кмета на селото и при полицая, написах една жалба
до Община Тутракан – да
кажат те кой е виновен и
кой трябва да контролира тези процеси. За мен
това е безотговорност,
а фирмата, която допуска
такова унищожаване на
посевите трябва да бъде
лишена повече да добива
дърва”, категорична е
Петра Пенчева. Няколко

ния пояс” и са установили,
„че са прокарани пътища и
разхвърлени клони в двата
масива, с което са унищожени към 2,5 дка от пшеничните посеви.” От Общината ми дадоха „съвет” да
съдя фирмата, възмутена
е Петра Пенчева. На фона
на хилядите декари, които
обработва кооперацията,
продължава тя, унищоже-

ната площ е незначителна.
Да, така е, но се случва
всяка година. Искам тази
безнаказаност да спре!
Според директора на
ДГС-Тутракан инж. Людмил
Узунов всяка фирма спечелила търг за добив на
дървесина е отговорна за
подобни ситуации.
И така от омагьосания
кръг няма излизане.
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Необходима е гражданска мисъл Да почистим Тутракан!
Организацията, с която работя е
„Националното обединение за всеки АЗ – НОВА”. Виждайки, че около
нас никой нищо не прави и не се
интересува, решихме да намерим
начин да го правим – за градовете
си, за приятелите, за възрастните,
за всички. И този начин е НОВА
– неправителствена организация
насочена изцяло към развитие на
гражданската мисъл. Всички говорят за гражданско общество, но
няма гражданска мисъл. Никой не
е свикнал да мисли за гражданите
и за града си, а всеки е свикнал да

стрираха, а се случват веднъж на
365 дни. Ще искаме да се случва
ежемесечно. Знам, че хората в тая
криза са заети с оцеляването си,
но който има време, който иска
да покаже граждански дух е добре
дошъл при нас. Следващият път
гражданите ще бъдат по-широко
информирани, за да знаят какво искаме да направим. Да знаят, че това
ще се превърне в традиция – трябва
да имаме първо чист град, за да
може да говорим за всичко друго.
От 1,5 г. работя тук в Тутракан
и знаете ли какво видях? Видях,

мисли за себе си. Това целим да
променим. Ще разчитаме на младите в България, които стават все
по-малко и по-дефицитни. И ние
от НОВА искаме да ги обединим в
една обща кауза.
Това почистване тук е изцяло
е идея на НОВА, не повлияно от
всички кампании, които се демон-

че хората са отчаяни, нямат сили
да повярват в каквото и да е. Надявам се младите да им вдъхнат
тези сили и да застанат зад нас,
нашите идеи и нашите каузи.
Защото е доказано, че младите
са двигатели на новите идеи във
всяко общество. Надявам се с
общи усилия да успеем.”

Миналата събота, когато в цялата държава под различен надслов
се проведе пролетното почистване, в Тутракан група граждани с
различни професии си избраха да почистят част от кв. „Възходи”.
Ненатрапчиво, а с идеята, че това не бива да е кампанийно. Стикерите залепени по блузите им – „Национално обединение за всеки
АЗ-НОВА” навяваха най-малкото любопитство. Със същото любопитство попитахме и един от тях - д-р Григор ГРИГОРОВ, ординатор
в МБАЛ-Тутракан, за идеята да се организират гражданите за една
полезна кауза.
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Опитваме се да дадем пример
на хората какво трябва да правят
- не само да се говори как искаме
да ни е чисто, а същевременно да
си хвърляме боклуците на ляво и
дясно, каза той. Пример за другите
млади хора, които все още са в този
град, да започнат да се оглеждат
какво могат да направят за себе
си. Защото трябва първо сами да

си помогнем, за да ни помогнат
и другите.
В крайна сметка в целия свят
се водят кампании за почистване,
в нашия град - само веднъж в годината. А трябва поне всеки месец
хората да излизат и да почистват
пространствата. И най-важното е
да не цапат, да не хвърлят. Има и
контейнери за разделно събиране,
а ние още не сме се научили.

Различни, но заедно

И от болницата се включиха в
екоакцията

Д

еветнадесет фирми, институции и граждани се включиха в пролетното почистване преминало на 8 и 9 април, информираха от
общинската администрация. Сред тях са болницата, „Кипарис”
на Иван Костанцалиев, ЗК „Христо Ботев-92”, „Лодкостроител”, Историческия музей, пенсионерските клубове, Адвентистката църква и др.
Силният вятър попречи за по-качественото почистване, но инициативата ще бъде организирана периодично – до месец време, каза
зам.-кметът Румяна Капинчева. Както беше предварително обявено, ще
бъдат раздадени награди – на най-малките участници – деветгодишните
Емилиян Василев и Елица Василева, на най-многобройната група от бл.
„Възход-1” с домоуправител Таня Цанкова, а на фирмите – благодарствени адреси.
“ТГ”

В петък Общинската администрация
не работи с граждани, а почиства града

П

од този надслов премина Денят на толерантността организиран от ОЦИД-Тутракан и ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” в с. Нова Черна.
Залата на читалището в селото бе тясна за четвъртокласниците от всички общински училища да покажат
най-напред знания умело возени от учителката Маргарита Недева, а след това и талант.
Чрез различни похвати на познанието те успяха на направян постер на етносите и да разкажат за българите,
турците, ромите и евреите.
Празникът на учениците бе уважен от кмета на общината Георги Георгиев, зам.-кмета Румяна Капинчева
и нач.-отдел „Образование и култура” Светла Змеева.

Във фирма "Кипарис" - снимка за
спомен в края на почистването

“ТГ”

Поетично

Васка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

Кураж
Здравей, приятелю любим!
Не съм те виждала тъй тъжен,
какво ти става?
Бъди какъвто си! Предишен.

Новочерненци се включиха в инициативата на бТВ
Радка СТЕФАНОВА
леновете на клубове и самодейците
при НЧ „Васил Йорданов-1942 г.” в село Нова
Черна, както и служителите от кметската администрация се включиха в
инициативата на бТВ "Да
почистим България за един
ден". С торби и ръкавици
осигурени от читалището,
те избраха своето мото
за деня - „Да е чиста и
приветлива моята Нова
Черна”.
Най-възрастният участник бе Дяна Парашкевова,
а най-малкият – четиригодишният Пеньо Пенев.

Ч

Отчаян си, защо така?
Животът ли не ти харесва,
жена, деца и внуци ли
затриваш толкоз лесно?
Слез на земята, не витай животът е прекрасен!
Бъди себе си и продължи
тоз път макар нелесен.
За радост на децата си
бъди баща и стожер,
кураж им давай кат преди
без тебе те не могат.
9 април 2011 г.
13:20 ч.

Най-малкият участник в
почестването Пеньо Пенев

На всички възлови места
в селото бяха поставени
флаери „Къде трябва да изхвърляме
отпадъците”. С
лозунги в ръце, на
които бяха изписани послания за
опазване на природата и околната
среда, с възгласи
от всички „Пазете
природата!” новочерненци започнаха
своята работа по
хигиенизирането.
Почистиха площада
пред читалището,
автоспирката, тото-пункта и други
обществени сгради. Отпадъците

събираха разделно и ги
поставяха в определените
за тях контейнери. Имаше
много веселие и закачки,
когато някой намери нещо

И съкровище може да се
намери при почистването

интересно: часовник, паричка или на шегата на
Александър Колев - „Вече
имам договор за работа”
и др.
Трудно е да изброим имената на тези, които се
отзоваха на призива на
читалището. В края на
акцията председателят
на читалището Тодорка
Владимирова изказа своята
благодарност и признателност към всички. Тя връчи
на най-малкия участник
Пеньо Пенев грамота и
му пожела да бъде добър
защитник на природата.
За всички деца-участници
беше осигурена и почерпка
от читалището.
Благодарим Ви от сърце
защитници на природата
от село Нова Черна!
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Отново на екскурзия в Северна Добруджа
Анастасия ЯКОВА
улча, Черна и Браила
бе туристическата
дестинация осъществена от група тутраканци
през миналия уикенд. Тя
бе организирана отново
от туроператора ”Салвиния”. Част от групата
пътувала и при първата
екскурзия до там намери
нови предизвикателства
в района - исторически и
природни забележителности. А тези, които за пър-

ви път стъпваха в Северна
Добруджа емоционално се
обогатиха и заредиха с факти от нашата българска
история.
Вълненията бяха големи,
тъй като всички очаквания
и планирани срещи се реализираха. Собственичката
на агенция Камелия Златанова бе чудесен екскурзовод. Изненада ни с богата
информация за всеки къс
земя от българската някога Северна Добруджа.

Т

По пътя за Тулча,
пред скалната църква
"Св. Андрей"

Пред църквата в Чукорово. Над
вратата е изписано името на
Боньо Донков (дядо на авторката) като един от ктиторите

Браила - тук е била къщата, в
която е живял Христо Ботев

Туристите поглъщаха с
интерес и удовлетворение
чутото и видяното.
Повечето хора от групата поискаха срещи с
роднини или да видят местата, където са живели
родителите и дедите им
в Чукорово, Черна, Тулча
Саръ гьол и Браила. Камелия уважи желанията
на всички, като съчета

Браила - мястото, където
е основана БАН

Футбол

В два мача - победа и загуба за "Белица”

Д

ербито на Североизточната „В” група между
Скрита сила (Мъдрево)
и „Белица” завърши с победа на
гостите с 1:2. Разстоянието между
Мъдрево и Белица по пряка линия
е 5 км и винаги е било въпрос на
футболна чест кой от двата отбора
е по-нагоре в класирането. През
есенния полусезон „Скрита сила”
нанесе тежък удар по самочувствието на „Белица”, побеждавайки
ги на 20 септември 2010 г. с 0:2 на
родния им стадион. Този път момчетата на Димо Денчев взеха пълен
реванш, тръгвайки си от стадиона
на „Мъдрево” с 3-те точки.
На идеално подготвения за
двубоя терен, двата тима влязоха
внимателно в срещата, като се опитваха да разиграват и по-често да
владеят топката. Първата опасност
в мача създадоха гостите, когато
Кристиян Лозев се опита опасно
да нахлуе в наказателното поле, но
бе спрян непозволено на неговата
граница. Габриел Георгиев изпълни прекия свободен, но топката
мина над вратата. В 9-та мин. на
мача след центриране домакините
отговориха с опасен удар с глава
по вратата. В 17-та мин. след пробив на Светослав Арабов отдясно,
последва центриране, но Месут
Мустафов изпусна от 3 метра да
намери очертанията на вратата на
„Белица”. Две минути по-късно домакините създадоха най-опасната
ситуация за първото полувреме,

когато пас зад защитата на „Белица” изведе нападателя на „Скрита
сила” очи в очи с Веселин Василев,
но стражът с отлична реакция спаси. В 20-та минута отново отлична
проява имаше Кристиян Лозев,
който навърза последователно
трима защитници на домакините
и изведе един на един с вратаря
на „Скрита сила” Мустафа Сали
(Миро). Ветеранът не сбърка и
откри резултата за 0:1. След гола
„Белица” продължи да създава
повечето опасни положения, но
футболистите не успяха да се
възползват от временната загуба
на концентрация на домакините,
след гола. Единствените ситуации
от които можеха да се възползват домакините бяха статичните
положения. През второто полувреме „Скрита сила” се опитаха
да натиснат още в началото. Това

позволи на „Белица” да играят
в контраатака, като в 60-та мин
след перфектно проведена такава,
Илиян Георгиев покачи за 0:2, след
което си нахлузи фланелката на
главата, за което получи жълт
картон. След гола домакините се
изнервиха и се опитаха да си изпросят дузпи, като често падаха в
наказателното поле. Нарушенията
зачестиха, играта се накъса. През
второто полувреме бяха показани
8 жълти картона, по 4 за всеки
отбор. В 77-та мин. Светослав
Арабов получи топката зад защитата на „Белица”, напредна
към вратата и преодоля Веселин
Василев за 1:2 и върна надеждите
на домакините, че могат и да не
загубят мача. При гола остана
голяма доза съмнения за засада.
Най-дискусионната ситуация в
мача се случи в 87-та мин., когато

Футболистите на СОУ "Йордан Йовков” - втори в областта

О

бластното училищно първенство по футбол във
възрастовата група 11-12
клас се проведе на 12 април на
стадион „Доростол”. В турнира
взеха участието представителите
на отборите от ПМГ - Силистра,
СОУ „Васил Левски” - Главиница,
СОУ „Йордан Йовков” - Тутракан,
СОУ „Васил Левски” - Дулово, ПГЗ
- Ситово и ПУ – Средище. След
изтегления жребий се изиграха
четвъртфиналните мачове чрез
преки елиминации. Ученическите
отбори на Силистра, Тутракан и

Главиница спечелиха срещите
съответно срещу СОУ „Васил
Левски” (Дулово), ПГЗ (Ситово)
и ПУ (Средище). Отборите полуфиналисти бяха 3 на брой. Тази
ситуация наложи нов жребий
за определяне на отбора, който
ще играе директно на финала,
а другите два да се срещнат на
полуфинал. Късметлиите бяха
момчетата от ПМГ-Силистра. Така
на полуфинала един срещу друг
се изправиха общинските победители на Тутракан и Главиница.
Получи се здрав, но не и резулта-

тен мач. Отборите не
успяха да се победят
в редовното време
и се наложи спора да се реши
чрез дузпи. Първите 5 дузпи бяха
изпълнени перфектно и от двата
отбора. При изпълнението на
следващата дузпа футболистите
от Тутракан вкараха, а от Главиница не сполучиха. Така с краен
резултат 0:0 (6:5) с победата се
поздравиха възпитаниците на
СОУ „Йордан Йовков”, с което се
класираха за финала.
На самия финал си пролича
мача в повече, който изиграха
момчетата от Тутракан. Те не

при ъглов удар от дясно на вратата на „Скрита сила”, изпълнен
от капитана на „Белица” Габриел
Георгиев, Ивайло Желязков отправи удар с глава към вратата,
който вратарят на домакините
нескопосано не успя да овладее
и изпусна топката. Мустафа Сали
беше най-близо до нея и със силен шут опъна мрежата зад него.
Тогава страничния съдия вдигна
флага за засада. Въпреки, че се
видя, че преди удара на Желязков,
между Сали и вратаря, имаше още
двама защитника. За оспорване на
това съдийско решение капитанът
на „Белица” получи жълт картон.
Главният съдия даде 3-минутно
продължение, в което домакините
опитаха финален натиск, но до гол
не се стигна.
* * *
тборът на Белица загуби
на 12 март с минималното
0:1 от един от лидерите в
СИ „В” група - отбора на Две могили, където се подвизават много
футболисти на „Дунав” Русе.
Момчетата на Димо Денчев
играха равностойно през първото
полувреме, но в края на мача в
83-та мин. при едно центриране
в наказателното поле, защитата
не се ориентира добре и гостите
отбелязаха победния си гол. Така
отборът е с 28 точки, голова разлика 31:32 и заема 9-то място във
временното класиране.
Кворум Силистра

О

можаха да се противопоставят
на по-свежите силистренци и
логично загубиха с 3:1. Така ПМГ
(Силистра) ще представлява област Силистра в Зоната, където
ще играе с победителя от област
Русе на 18 април от 16.00 часа на
градския стадион в Тутракан.
* **
областния етап на „Ученически игри`2011” участват
общо 9 отбора от Тутраканска община. СОУ „Й.Йовков” се
представя с два футболни отбора
във възрастовите групи 11-12 клас
и 8-10 клас с треньори Мирослав
Монев и Ивелин Спасов и с два

В

програмата и с техните
гостувания.
P.S.: Предлагам повече
снимков материал, за да
могат интересуващите
се да задоволят донякъде
любопитството от това,
което ние почувствахме,
въпреки че не ме може да
се компенсира с непосредствения допир.

Експеримент със "зебра”

Читателят на в. „Тутракански глас” Васил Чакъров предложи да направим експеримент – той ще се „прежали” и ще преминава по уличната
„зебра” до парк „Христо Ботев”, а аз ще документирам „събитието”.
Целта, сигурно се досетихте, е да разберем дали автомобилите спират
и дават път на пешеходците.
Не, не спират! Чакъров вървя, спира по средата на улицата, пак тръгва,
но колите си преминаваха край него. И как иначе, след като по нищо
не личи, че на асфалта има „зебра”. Ние експериментирахме и сега
„прехвърляме топката” на Общината с въпрос – кога ще бъде подновена
хоризонталната пътна маркировка в града?
Текст и снимки: Калина ГРЪНЧАРОВА

отбора по хандбал – юноши и
девойки, които се водят от Мирослав Монев. Поради липса на
конкуренция нашите хандбалисти,
те ще играят директно в Зона Русе.
Честта на СОУ „Христо Ботев”
ще бранят футболен отбор с треньор Галя Спасова и два отбора
по волейбол водени от Михаил
Лисков. Девическият волейболен
отбор с отличната си игра вече се

класира за зоналните състезания.
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,
с. Нова Черна участва с отбор по
тенис на маса (девойки) и по лека
атлетика.
Транспортните и дневните разходи на спортистите се осигуряват
от Общината. От там изразиха
своята благодарност към двете
градски училища, които предоставят школските автобуси.

хоби

15-22.04.2011 г.

От редакционната поща: Читатели-фоторепортери
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Доставка на храна до дома

Ф

"Баба Марта бързала, мартенички вързала!” и
ирма „Кетаринг БГ” - Ресторант „Москва” стартираха програма
толкова много е бързала, та чак от миналата гоза доставка на прясно приготвена храна на адрес, посочен
дина не си прибрала парцалите от дърветата на
от клиента. Няма ограничения за потребителите на услугата
* * *
красивият ни парк".
– може да се поръчва от частни лица и фирми. Храната се доставя в
кутии, подходящи за микровълнова фурна. Ако се заплати месечната

И коледното дърво е на същия хал – украсата му такса за доставката се ползва 20% отстъпка от цената, а ако се ползват
стои повече от две години по клоните.
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.

Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Меню за седмицата
18.04 - Понеделник
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0.90 лв.
Кюфтета по чирпански - 300 гр.
- 2.50 лв.
Макарони със сирене - 250 гр.
- 0,80 лв.
Общо: 4.20 лв.
ВЕЧЕРЯ
Картофени кюфтета с гарн. - 300
гр. - 2.40 лв.

19.04. - Вторник
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Грах яхния - 300 гр. - 1.50 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 3.30 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пилешки сърца по селски - 300
гр. - 2.80 лв.

Продавам
апартамент в бл. "Възход-1", вх.Д
За справки: 0889 770 008

Продавам
трактор МТЗ-80 с култиватор
за слята обработка.
За справки: 0889 757 608

20.04. - Сряда
ОБЯД
Супа домати - 350 гр. - 0.90 лв.

Пиле с ориз - 300 гр. -2.50 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Свинско със зеле - 300 гр. - 2.90 лв.

21.04. - Четвъртък
ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1.20 лв.
Леща яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Баница със сирене - 150 гр. 0.80 лв.
Общо: 3.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета по цариградски - 300
гр. - 2.50 лв.

22.04. - Петък
ОБЯД
Супа зелен боб - 350 гр. - 1.00 лв.
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.
Нишесте - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 3.90 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

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Христина Йоанис Паолину, на 9 месеца, от гр. Тутракан
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ВРЕМЕТО
В петък ще е ветровито: в Дунавската равнина и в Източна България ще духа умерен вятър
от запад-северозапад, който към края на деня ще
отслабне. Облачността ще е променлива, почти
без валежи. През почивните дни и в началото
на следващата седмица дневните температури
ще се повишат още с 1-2 градуса, ще останат
ниски за средата на април. Облачността ще
е често значителна, на места ще има и слаби
превалявания. Вероятност за превалявания има
за сряда.
Дежурен синоптик: Гергана КОЗИНАРОВА

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

Заповядайте!
Д-р Петкова
специалист "Детски болести"

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

“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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

тел.: 0894 204 486

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
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
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Честит рожден ден
и да почерпят:

15 април – Пламена НИКОЛОВА, ст.експерт ГРАО,
Община Тутракан
16 април – Петя МОРАРОВА, 10б клас, СОУ „Й. Йовков”
17 април – Веселин РОЙБОВ, подвижна горска стража,
ДГС-Тутракан
18 април – Пламен ПРОДАНОВ, бизнесмен, „Палермо”
ЕООД

TUTRAKAN.NET

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

18 април – Рушен ЧАКЪР, мед.сестра, Община Тутракан
20 април - Илмие ХАШИМ, Кмет на с. Вълкан, община
Главиница
20 април – Нурхан АЛИ, гл. счетоводител, Община
Главиница
21 април – Величка ЧЕРНЕВА, учител, СОУ „Йордан
Йовков”

СМЯХ
Руснак разглежда пачка банкноти от по 100 евро.
Наоколо се завърта някой си Първанов:
- Случайно да сте от Росатом?
- Нет, почему?
- Аа, нищо-нищо, припознал съм се …
* * *
Мъж разглежда банкнота от 100 лева срещу светлината, за да види дали не е фалшива.
Появява се катаджия:
- С кола ли сте?
- Не, а защо?!
- Жалко...
* * *
Едно дете се родило и вместо да проплаче, рекло:
- Чакайте да ви кажем менделеевата таблица.
Докторите решили, че това не е нормално и му
махнали 1\3 мозък. То излязло от упойка и рекло:
- Дайте ми лист и молив да ви напишем едно стихотворение!
Те пак решили, че това не е нормално и му махнали
още 1\3 от мозъка.

То се поосвестило и рекло: - А бе, кви сте вие, бе?
Я, дайте документите за проверка!
* * *
Каква е пряката зависимост между краката и
гърлото?
- Като си намокриш краката - боли те гърлото,
като си намокриш гърлото - не те държат краката.
* * *
Две кучета се разхождат:
- О, виж - нова ограда!
- Това трябва да се полее!
* * *
Един овчар си пасял стадото в планината. Минала
група ловци и му рекли:
- А бе, Иване, ти тука си стоиш, а жена ти в село
с любовника.
Като побягнал човечеца през гората, падал ставал,
изподрал се в храстите, ожулил ръцете си и най-после спира пред селото, почесъл се и рекъл:
- А бе, ни съм Иван, ни съм женен, къде съм
тръгнал!?

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев
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