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Уважаеми дейци на просветата и
културата,

Обръщение
на кмета на Община Тутракан
д-р Димитър Стефанов по повод Първи ноември Ден на народните будители
Уважаеми
съграждани,
Ʉɨɢɫɚɧɚɪɨɞɧɢɬɟɛɭɞɢɬɟɥɢ"Ɍɨɜɚɫɚɯɨɪɚɤɨɢɬɨ
ɩɪɟɡ ɰɟɥɢɹ ɫɢ ɠɢɜɨɬ ɚɤɬɢɜɧɨɪɚɛɨɬɹɬɜɩɨɥɡɚɧɚ
ɧɚɪɨɞɚɏɨɪɚɤɨɢɬɨɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚɬɡɧɚɧɢɟɬɨɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɧɢɢɫɬɨɪɢɹɌɨɜɚɫɚɯɨɪɚ±ɤɧɢɠɨɜɧɢɰɢɢɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɢ
ɤɨɢɬɨɫɴɡɞɚɜɚɬɤɧɢɝɢɬɟɨɬɤɨɢɬɨɫɟɭɱɢɦɏɨɪɚɤɨɢɬɨɧɟɫɚ
ɫɚɦɨɬɜɨɪɰɢɢɧɨɜɚɬɨɪɢɜɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɫɥɨɜɨɬɨɢɧɚɭɤɚɬɚ
ɧɨɢɛɨɪɰɢɡɚɫɜɨɛɨɞɚȼɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧɦɚɳɚɛɤɚɬɨɛɭɞɢɬɟɥɢ
ɨɬɞɚɜɚɦɟɩɨɱɢɬɧɚɛɪɚɬɹɬɚɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣɄɥɢɦɟɧɬɈɯɪɢɞɫɤɢɉɚɢɫɢɣɏɢɥɟɧɞɚɪɫɤɢɋɨɮɪɨɧɢɣȼɪɚɱɚɧɫɤɢȼɚɫɢɥ
ɅɟɜɫɤɢɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɂɜɚɧȼɚɡɨɜɢɦɧɨɝɨɞɪɭɝɢ
ȼɌɭɬɪɚɤɚɧɤɚɬɨɛɭɞɢɬɟɥɢɩɨɱɢɬɚɦɟɩɴɪɜɢɹɬɭɱɢɬɟɥɢɫɜɟɳɟɧɢɤɇɢɤɨɥɚɄɨɩɚɧɨɜɧɚɲɢɬɟɨɩɴɥɱɟɧɰɢɜɡɟɥɢɭɱɚɫɬɢɟɜ
ɈɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɧɚɬɚɪɭɫɤɨɬɭɪɫɤɚɜɨɣɧɚɭɱɢɬɟɥɢɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɰɢɤɚɬɨɉɟɬɴɪɆɚɜɪɨɞɢɧɨɜɢɉɟɬɪɚɧɚɂɜɚɧɨɜɚɝɟɪɨɹɬɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ±ɝɟɧɉɚɧɬɟɥɟɣɄɢɫɟɥɨɜɜɢɞɧɢɹɬɞɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢ
ɞɟɟɰȺɧɝɟɥɋɬɨɹɧɨɜɩɨɟɬɟɫɚɬɚɉɟɧɤɚɐɚɧɟɜɚ±Ȼɥɟɧɢɤɚ

Цена 0.50 лв.

ɩɢɫɚɬɟɥɹɬȾɨɛɪɢɇɟɦɢɪɨɜɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɬɚɤɚɞɟɦɢɤɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɢɡɤɭɫɬɜɨɜɟɞɴɬɇɢɤɨɥɚɆɚɜɪɨɞɢɧɨɜɤɪɚɟɜɟɞɢɬɟȻɨɪɢɫ
ɂɥɢɟɜɢȿɧɱɨɃɨɪɞɚɧɨɜɢɞɪɭɝɢ
Ⱦɧɟɫɜɫɟɤɢɞɟɧɫɟɫɪɟɳɚɦɟɫɯɨɪɚɤɨɢɬɨɧɨɫɹɬɜɫɟɛɟɫɢ
ɡɚɪɹɞɴɬ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ ɞɭɯ ɢ ɝɨ ɩɪɟɩɪɟɞɚɜɚɬ ɧɚ ɦɥɚɞɢɬɟ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɡɚɞɚɦɨɝɚɬɬɟɞɚɫɟɮɨɪɦɢɪɚɬɤɚɬɨɡɧɚɟɳɢɢ
ɦɨɠɟɳɢɛɴɥɝɚɪɢ
Ⱦɧɟɫɨɬɞɚɜɚɦɟɡɚɫɥɭɠɟɧɨɩɪɢɡɧɚɧɢɟɤɴɦɬɚɥɚɧɬɚɢɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɬɚɧɚɧɚɲɢɬɟɧɨɜɢɛɭɞɢɬɟɥɢɡɚɳɨɬɨɬɟɞɨɩɪɢɧɚɫɹɬ
ɡɚɢɡɞɢɝɚɧɟɧɚɞɭɯɨɜɧɚɬɚɤɭɥɬɭɪɚɧɚɦɥɚɞɢɬɟɯɨɪɚɨɬɝɪɚɞɚ
ɢɨɛɳɢɧɚɬɚɡɚɡɚɩɚɡɜɚɧɟɧɚɛɴɥɝɚɪɳɢɧɚɬɚ
ɇɟɤɚɞɚɡɚɩɚɡɢɦɢɡɚɢɞɧɢɬɟɩɨɤɨɥɟɧɢɹɡɚɜɟɬɴɬɧɚɧɚɲɢɬɟ
ɛɭɞɢɬɟɥɢɚɢɦɟɧɧɨ±ɥɸɛɨɜɤɴɦɊɨɞɢɧɚɬɚɤɴɦɪɨɞɧɢɹɟɡɢɤ
ɡɧɚɧɢɟɬɨ ɢ ɝɨɪɞɨɫɬɬɚ ɨɬ ɫɥɚɜɧɨɬɨ ɧɢ ɦɢɧɚɥɨ ɢ ɫɬɪɟɦɟɠɚ
ɤɴɦɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɢɟɧɚɧɚɪɨɞɚɡɚɳɨɬɨÄɰɟɧɟɣɤɢɦɢɧɚɥɨɬɨ
ɝɪɚɞɢɦɛɴɞɟɳɟɬɨ´
ɑɟɫɬɢɬɩɪɚɡɧɢɤɧɚɜɫɢɱɤɢɩɪɨɫɜɟɬɧɢɢɤɭɥɬɭɪɧɢɞɟɣɰɢɢ
ɧɚɜɫɢɱɤɢɧɚɲɢɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɧɚɪɨɞɧɢɛɭɞɢɬɟɥɢ

Денят на народните будители е символ на патриотизъм и национално самочувствие.
Първи ноември е ден, в който отдаваме почит към
онези българи, които запалиха пламъка на просвещението и реформаторството.
С непоколебима воля и несломима вяра родолюбци,
борци за освобождение, радетели на българската
църква, поети писатели, учители и патриоти осъществиха будителската си мисия.
В Деня на народните будители поздравяваме всички
учители, творци и журналисти и им пожелаваме да
бъдат нашата будна съвест!

Честит празник!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница
Д-р Себахтин ХАЛИД, Председател
на Общински съвет-Главиница

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Народният представител Касим ДАЛ:

На 1 декември учредяваме
Очаквайте!
национална партия Скандалният писател
- Убеден съм, че хората ще ни повярват,
както ни повярваха в Главиница тук заложихме на точния човек
ародният представител Касим
ДАЛ бе сред гостите на Празника на
Главиница на 26 октомври.
По време на тържествената сесия
на Общинския съвет
той поздрави всички
присъстващи и им
пожела успешни дела
и благоденствие.
На последните
местни избори в
община Главиница
кметското място бе
спечелено от Хюсеин
Хамди като кандидат
на ЕНП, партията, с
чиято листа хората
на Касим Дал успяха
да победят в най-големите крепости на
ДПС в Силистренско.

Христо Стоянов пред „ТГ”

Н

Интервю с
Касим Дал
четете на стр. 3

ɴɫɫɦɴɪɬɧɢɩɪɢɫɴɞɢɡɚ
ɤɧɢɝɢɬɟ ɫɢ ³ɋɤɪɢɬɢɹɬ
ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɟɞɧɚ ɩɨɦɚɤɢɧɹ´ ɢ ³ɉɨɦɚɲɤɚ ɪɭɥɟɬɤɚ´
ɨɬɥɴɱɟɧ ɨɬ ɰɴɪɤɜɚɬɚ ɢ ɚɧɚɬɟɦɨɫɚɧɡɚ³Ʉɨɩɟɥɟɬɨȿɜɚɧɝɟɥɢɟ ɨɬ ɘɞɚ´ ɧɚɦɪɚɡɟɧ ɨɬ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɰɢɬɟ ɡɚɪɚɞɢ ÄȾɨ
ɋɬɪɚɫɌɛɭɪɝɢɧɚɡɚɞ´ɢÄȽɥɭɬɧɢɰɚ ɡɚ ɟɞɢɧɚɰɢ´ ɫɤɚɧɞɚɥ-
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ɧɢɹɬɩɢɫɚɬɟɥɏɪɢɫɬɨɋɬɨɹɧɨɜ
³ɧɚɞɦɢɧɚɫɟɛɟɫɢ´ɫɧɨɜɢɹɫɢ
ɪɨɦɚɧ³ȾɪɭɝɢɹɬȼɅɟɜɫɤɢɣ´
Ⱦɜɚɦɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ  ɛɚɣ
Ɉɫɦɚɧ ɢ ɫɢɧɴɬ ɦɭ ɋɟɣɮɢ
ɪɚɛɨɬɢɥɢ ɩɪɟɡ ɬɟ ɝɨɞɢɧɢ
ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ÄɄɪɟɦɢɤɨɜɰɢ´ɫɚɝɟɪɨɢɜɤɧɢɝɚɬɚɦɭ
ÄȾɨɋɬɪɚɫɌɛɭɪɝɢɧɚɡɚɞ´
ɄɴɞɟɫɚɛɚɣɈɫɦɚɧɢɋɟɣɮɢ

ɫɟɝɚ"Ɍɴɪɫɢɦɝɢ
ȼɫɢɱɤɢ ɤɧɢɝɢ ɧɚ ɏɪɢɫɬɨ
ɋɬɨɹɧɨɜɜɟɱɟɫɚɜɧɚɥɢɱɧɨɫɬ
ɜ Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɱɚɤɚɬ ɫɜɨɢɬɟ ɱɢɬɚɬɟɥɢ
ɏɪɢɫɬɨɋɬɨɹɧɨɜɞɚɞɟɫɩɟɰɢɚɥɧɨɢɧɬɟɪɜɸɡɚɜÄɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ´ɤɨɟɬɨɨɱɚɤɜɚɣɬɟɜɫɥɟɞɜɚɳɢɹɛɪɨɣ

2

РЕГИОН

1 - 8.11.2012 г.

Празникът на Главиница - поглед към ценностите
НОВИНИ
В ГЛАВИНИЦА СЕ ОТКРИВА
ПАМЕТНИК НА ЛЕВСКИ
Днес, 1 ноември, в гр. Главиница от 10:00 часа ще
бъде открит бюст-паметник на Апостола на свободата – Васил Левски.
Той се намира пред средното училище, което носи
неговото име.
Скулпторът Йордан Колев от Силистра е автор, а
необходимите средства са от дарения.
ТВОРЧЕСКА СРЕЩА
КПД „Родно Лудогорие” и НЧ „Н.Й.Вапцаров” са организатори на творческа среща, която се проведе
вчера в лекционната зала на читалището в Тутракан.
По повод Деня на народните будители бе представено творчеството на писателя от Силистра Иван
Колев, който е председател на тамошната организация на дружество „Родно Лудогорие” и на поета от
Разград Димитър Петров.
КРИМИНАЛЕ
Стопанска постройка се е запалила след небрежна
работа с открит огън в село Соколна 30 октомври.
Изгорели 10 кв.м от покрива й, 2 куб. м дърва за огрев
и бензинопил, преди огнеборци от Противопожарен
участък – Главиница да потушат огъня. Те успели да
спасят къщата на стопаните.
Взломна кражба от частен дом в Тутракан е извършена в нощта срещу 28 октомври. Отнети са противозаконно кабели и медна намотка от електрожен.
Образувано е досъдебно производство.
На 27 октомври са горели сухи треви край село Преславци. Няма материални загуби при произшествието,
което е причинено от небрежна работа с открит огън.
Земеделска продукция е открадната от складово
помещение в село Косара в нощта срещу 24 октомври.
След взломяване на входна врата противозаконно са
отнети 800 кг слънчогледово семе, 240 кг сух чесън
и 45 кг суха чубрица. На адреса е извършен оглед и е
образувано досъдебно производство.

Областният управител Николай
Димов се срещна с посланика
на Турция у нас

Калина ГРЪНЧАРОВА
празнична литургия и
водосвет в храма „Св. Димитър Солунски“ започна
Празникът на Главиница на Димитровден. Тя бе отслужена от
Месемврийския епископ Яков и
свещеници от Русенската митрополия.
За жителите и гостите на града

С

изрази надеждата си, че „резултатите, които ще последват в края на
мандата ще подобрят условията за
живот в общината”.
„Днес искам да спомена и
100-годишнината от Балканските
войни, войни, от които трябва да си
извличаме поука, а не да отбелязваме колко са загинали или колко
крепости са превзети. Да търсим

Отново историята на Паисий
с тях, че са тук. За това имам един
прочети,
призив към всички:
идеите на Левски безусловно
Назад във времето ти се върни.
Не пари, а ценностите потърси. прегърни.
Без тях са тежки всичките ни дни.
Търси ценностите, на всяка цена
Виновни сме, че братството ни ги намери.

ɄɦɟɬɴɬɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢɜɪɴɱɜɚ
ɧɚɝɪɚɞɚɬɚɧɚɃɨɪɞɚɧɤɚȾɟɱɟɜɚ

бе даден и рибен курбан за здраве,
дарен от народния представител
Стефан Господинов.
В ранните следобедни часове в
новата зала на Общинския съвет
се проведе тържествена сесия на
местния парламент.
„Политическите препирни отшубластният управител Ни- Силистра новоизбраният местен
колай Димов бе домакин мюфтия. Областният управител мяха и вярвам, че вече работим на
на протоколна среща с Н. пое ангажимент да провери казуса едно поле. Община Главиница има
Пр. Исмаил Арамаз – посланик на и да съдейства за разрешаването 23 населени места, в които 14 000
република Турция у нас.
му, в рамките на своите право- души зависят от нас и решенията
ни!“ каза в приветствието си към
Основна тема на разговорите, в мощия.
които участваха и зам.-областният
Като положителни бяха оценени общинските съветници кметът
управител Тодора Цонева и глав- традиционно добрите връзки в на общината Хюсеин Хамди. Той
ният секретар Николай Колев, бе областта на културата в област
възможността за задълбочаване Силистра. В този смисъл, посланик
на икономическото сътрудничест- Арамаз разказа, че на база подпиво между Турция и България и в сан между двете правителства прочастност - област Силистра.
токол за опазване на културното
По време на визитата си, посла- наследство в България и Турция,
ник Арамаз сподели като проблем предстои скорошен ремонт на сиа 16-ти пореден път ще
- съществуващия визов режим за листренската Куршумлу джамия.
се проведе традиционтурските бизнесмени. „Като член
На финала на срещата, диплоният поход "По стъпките
на Европейския съюз, България матът и областният управител на Бедреддин", информира д-р
не може едностранно да премахне Николай Димов изразиха пози- Анатоли Кънев, секретар на
този режим“ посочи в отговор цията си, че в 21-ви век няма Културно-просветно дружество
Областният управител Николай никаква причина двете страни да "Родно Лудогорие". ДружествоДимов, но изтъкна усилията на не развиват истинско и успешно то е основният организатор на
българското правителство - да взаимоизгодно партньорство.
похода в партньорство с обрабъде облекчен процесът по издаВ заключение, Негово Превъзхо- зователното министерство и
ване на визи за турски граждани. дителство изрази възхищението си общините и музеите в Силистра,
В рамките на срещата, посланик от природата в област Силистра и Дулово, Исперих и Разград и
Арамаз запозна събеседника си и от мащаба на обработваеми земи със съдействието на областния
със затрудненията, които среща в в района.
управител на Силистра.
Историята сочи, че Бедреддин
е син на баща-мюсюлманин и на
майка-християнка, прочут учен
от духовните центрове на Анадола, мистик на Исляма и създател
В с. Зафирово, община Главиница, е изграден Ини- на духовен орден. През 1413 г.
циативен комитет с Председател - Петко Петров Бедреддин от Симавна повежда
Петков, председател на ЗК "Атила Зафиров", с. Зафи- въстание против османската
рово и членове - Митко Иванов Гатев, собственик на империя и нейния феодален ред.
ЕТ "Тигър" и о.з. полк. Христо Добрев Добрев – касиер. То тръгва от Силистра и обхваща
Те подеха инициативата заедно с други родолюбци
земи от днешна Североизточна
и патриоти за изработване и монтиране на барелеф България до Одрин и Мала Азия.
на патрона на с. Зафирово - Генерал Атила Спасов В бунтовната армия на БедредЗафиров.
дин се включват българи, турци,
Обръщаме се към всички родолюбци, българи и патригагаузи, евреи.
оти и извън пределите на страната, ако желаят да
Идеите на мистика, философа
се включат в кампанията, да внесат своята лепта в:
и реформатора Бедреддин са
ТБ "ИНВЕСТБАНК"АД, клон Русе
ценен капитал за балканските
IBAN - BG79IORT73794032529400
народи и целия свят.
титуляр: Христо Добрев Добрев
16-ият поход "По стъпките
Тел. за връзка: 08632/2254 - Кметство Зафирово
на Бедредин" ще бъде открит
0884301266 - Кмет Ангел Ангелов
в понеделник, 5-ти ноември,

О

стойности като свобода, достойнство, уважение”, каза още Хамди.
За принос в развитието на образователната и обществена дейност,
с плакет на Община Главиница
бяха отличени дългогодишните
учители Йорданка Дечева и Радка
Минчева.
„Много се вълнувам, каза Йордан Дечева при получаването на
наградата. Тук виждам толкова
много хора, които са успели и могат да дадат много на обществото.
Виждам и учениците си и се гордея

Отново поход „По стъпките
на Бедреддин”

З

Съобщение

в 8,30 часа в Градската художествена галерия в Силистра
с кратка програма и лекция на
проф. Христо Матанов. За два
дни участниците ще преминат
през Дулово, Окорш, Исперих,
Свещари, Ясеновец и ще стигнат
в Разград.
Като съпътстващо събитие за
първи път тази година походът
ще бъде предшестван от семинар, който ще се проведе в
неделя, 4-ти ноември, в залата
на Общинския съвет в Силистра.
Ще бъде представена издадената
под редакцията на акад. Васил
Гюзелев книга "Трима радетели
за християно-мюсюлманско
единение". В зората на XV в.
католик (Н. Кузански), православен (Георги Трапезундски)
и мюсюлманин (Бедреддин)
достигат до едни и същи идеи
за съжителство и единение на
религиите.
Ще бъдат обявени и победителите в предварително проведения в училищата в цялата страна
национален ученически конкурс
за мултимедийни проекти, есета,
стихотворения и рисунки на две
теми - "Времето на Бедреддин
(1359 – 1420) и неговото въстание (1413 – 1418)" и "Идеите
на Бедреддин през призмата на
съвременния и модерен свят".

ȽɨɫɬɢɬɟɧɚɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚɫɟɫɢɹɤɦɟɬɨɜɟɬɟɧɚȾɭɥɨɜɨ
ɢɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪɘɤɫɟɥȺɯɦɟɞɢɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɇɢɤɨɥɚɣȾɢɦɨɜɢ
ɧɚɪɨɞɧɢɹɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɄɚɫɢɦȾɚɥ

се изпари
и вместо него злобата пренася
ни в страни.
Престъпност, измами и корупция се ширят.
Те много бързо среда и жертви
все намират.
Къде са разумът и мъдростта,
достойнството, честта и съвестта?
Любовта и обичта ги няма.
За всички нас е беда голяма.

И за идните поколения ти ги
съхрани.”
Поздравителни адреси за празника на Главиница бяха получени
от народния представител Стефан
Господинов, от кметове на общини
от област Силистра, от община
Димитровград, синдикални организации и др.
Гост на тържествената сесия на
Общински съвет-Главиница бе народният представител Касим Дал.

КАТ няма да взима точки при вина
за катастрофа
КАТ вече няма да отнема контролни точки на шофьор, причинил катастрофа. Отпада санкцията
отнемане на точки при навлизане
в еднопосочна улица, неправилно
паркиране в района на пешеходна
пътека и движение по трамвайна
линия.
За сметка на това точки ще се
отнемат, ако водачите превишат
позволената скорост в населено
място с над 50 км/ч.
Това се предвижда в нова проектонаредба на МВР.
Според сегашните разпоредби
при вина за причиняване на пътнотранспортно произшествие шофьорът се наказва допълнително
с отнемане на 4 контролни точки
от общо 39-те, които всеки водач
получава първоначално. В новия
вариант обаче този текст липсва.
Друг аргумент в посока отпадане
на тази санкция е, че често пъти
пристигналите на място полицаи
не могат да преценят кой е виновен
за катастрофата и съответно не
знаят на кого да отнемат точки.
Случва се и обратният вариант,
когато наказват всички участници
в ПТП-то с тази санкция.
"Имали сме много случаи, при
които експертизата показва, че
всъщност другият водач е причинил катастрофата, може би това е
идеята на промяната", коментира
шефът на Асоциацията на постра-

далите при катастрофи Владимир
Тодоров.
Според новата наредба точки
няма да се отнемат, ако шофьор
навлезе в нарушение по еднопосочна или затворена улица. Досега
това се санкционираше с 4 точки.
Отпадат и 5-те точки санкция за
движение по трамвайната линия.
Вече няма да се отнемат точки,
ако водачът не е сигнализирал
правилно или не е отстранил от
платното повредено МПС, както и
ако е спрял неправилно в района
на пешеходна пътека, автобусна
спирка и кръстовище. За това провинение досега се предвиждаше
отнемане на 4 точки.
Отпада и наказанието от 4 точки
за паркиране като втори ред в
активна лента за движение. Няма
да има и санкция за неправилно
преминаване покрай спрял или
спиращ автобус, за което досега
се взимаха 8 точки. За същото нарушение обаче се запазва глобата
в Закона за движение по пътищата
(ЗДП) - 50 лв.
За сметка на това се въвежда
допълнителна санкция от 8 точки
при превишение с над 50 км/ч на
разрешената скорост в населено
място. Според ЗДП това нарушение се наказва с 350 лв. глоба и
отнемане на шофьорската книжка
за три месеца. Сега се добавя и
новата санкция.
“ТГ”
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Народният представител Касим ДАЛ:

На 1 декември учредяваме
национална партия
- Убеден съм, че хората ще ни повярват, както ни
повярваха в Главиница - тук заложихме на точния човек
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Вие често посещавате
Главиница, с какви очаквания сте този път? Още повече, че тук управлява кмет
и екип, които споделят
Вашето политическо кредо.
- Очаквам да направим
всичко възможно, да подобрим живота на хората.
Най-важното е да спрем
това противопоставяне,
говоря за цялата страна.
Главиница е един хубав
модел за това, че всички етноси живеят в мир.
Бедата - това е безработицата, както навсякъде.
Имаме планове да подобрим
живота на хората.
Една от идеите беше да
променим отношението на
общинското управление към
хората. Особено кметът,
неговите действия показват за тази една година,
че наистина сме заложили
на точния човек.
- Касим Дал прави партия, Касим Дал ще участва самостоятелно на следващите избори, Касим Дал
има привърженици, Касим
Дал ще сложи прът в колелото на Ахмед Доган и
други подобни пророчества се срещат все по-често
в медиите. Какво ще се
случи, всъщност?
- Ние правим национална
партия. На 1-ви декември
е учредителният конгрес
в НДК. Спомнете си думите на учителката, която
говори по време на тържествената сесия, точно
за това става въпрос – за
ценностите. Ние залагаме
на ценностите. Залагаме в
политиката да има морал
и етика. Ако не постигнем
това, нещата за България
никак не са добре. Особено
в днешни дни. Въпреки, че

ационалният координационен съвет на Национална
програма за профилактика
на оралните заболявания при деца
от 0 до 18 г. в България, съвместно
с Български зъболекарски съюз,
Министерство на здравеопазването
и регионалният координатор на програмата в област Силистра д-р Мария
Димитрова са организатори на Кръгла маса за обсъждане на дейностите
по програмата до края на годината.
Срещата се проведе на 25 октомври в заседателната зала на
Общинския съвет в Силистра. В нея
участваха стоматолози, работещи
по програмата – от Тутракан д-р
Юрий Василев и д-р Александър
Русев, директори на учебни заведе-

за построяване на параклис „Св. Константин
и Елена” в с. Подлес, община Главиница
Подлес е единственото село в община Главиница, в
което никога не е имало и в момента няма Храм на
вярата. Живущите тук сме православни християни,
които живеем в мир десетилетия наред.
Водени от мисълта, че Вярата в доброто и Бога
е това, което ни сближава, се обръщаме към всички
живеещи, към всички, чиито корени са тръгнали от
тук, ЗАЕДНО ДА ИЗГРАДИМ ПАРАКЛИС
„Св. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” в село Подлес.
Човек, който няма вяра, е човек, който няма нищо!
Вярата е поглед към светлото бъдеще! Тя е ценност,
която трябва да имаме, ако искаме да вървим напред.
Не трябва да губим и да позволяваме никой да ни я отнеме, защото без Вяра животът от живот преминава
просто в съществуване и губи своя смисъл.
Започваме със самочувствието на първи в това
начинание!
Нека това самочувствие окриля и нашите потомци!
Дарителската сметка за построяване на
параклис „Св. Константин и Елена”:
BG04IORT73793360005500
Инвестбанк АД, гр. Русе
Инициативен комитет за построяване
на параклис „Св. Константин и Елена”,
село Подлес

НДСВ започва подписка
за детски добавки
одписка за детски добавки за всяко дете, независимо от доходите на родителите, започна НДСВ.
Над 400 000 деца не получават детски добавки,
тъй като доходът на член от семейството надхвърля
350 лева.
От НДСВ отбелязват, че българската нация е найбързо изчезващата в света и се топим с по 9 души на
час. Те искат детски добавки без граница на доходите
на родителите и добавка за всяко дете, до третото
включително. Според тях, контрабандата и СРС-тата
изяждат парите за децата.
НДСВ планира да внесе събраните подписи в парламента.
“ТГ”
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ɇɚɪɨɞɧɢɹɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɄɚɫɢɦȾɚɥɡɚɟɞɧɨɫɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɞɪɋɟɛɚɯɬɢɧɏɚɥɢɞɢɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢ

тези хубави празници ни
дават други примери. За съжаление като наближават
изборите това противопоставяне винаги ще го има, не
от хората, а от политиците. И ние никога не трябва
да позволим подобно нещо.
Не на всяка цена избори
трябва да се печелят. Ние
трябва да даваме пример,
че и политиците могат да
бъдат морални и етични.
На това ще залагаме. Не ни
интересуват други политически сили. Имаме наш път.
Аз не правя моя партия. Не
правя за себе си партия,
а събираме съмишленици,
които наистина залагат на
тези ценности.
- Кой въпрос Ви притеснява и не искате да Ви го
задават?

- Няма такъв въпрос. За
тези 25 години не се срамувам от нищо, което съм
правил. Напротив, аз винаги
съм бил сред хората и съм
работил за хората. Това е
истината. От нито един
въпрос не бягам.
- А бихте ли се срещнали
с Ахмед Доган и лице в
лице да дебатирате за нещата, които Ви свързват
и разделят?
- Аз винаги съм готов,
но те никога няма да се
съгласят, особено той.
Защото той винаги е бил
такъв, скрит. Даже бих
казал страхлив, защото
няма на какво да се опре.
Там няма нито ценности,
за съжаление, нито бъдеще.
- Защо тогава една част
от мюсюлманското на-

селение вярва на Ахмед
Доган?
- Не, не, аз не съм убеден, че вярват в него. Но
за съжаление тук виня и
другите политически сили
- докарахме нещата до тук.
Аз предупредих за това,
което става. Много са далеч изборите, ако гледаме
реално, но виждате как се
подготвят всички. И едва
ли не другите политически
сили са оставили региони
за Движението да права и
свободи. Няма да е така.
От сега нататък винаги
ще има конкуренция. Винаги
ще има съревнование на
личности и програми. Ние
няма да се занимаваме с
друго. Убеден съм, че хората ще ни повярват, както
ни повярваха в Главиница.

Кръгла маса за профилактика на оралните заболявания

Н

Призив

ния, представители на родителски
настоятелства, граждани и журналисти от Силистренска област, които
дискутираха с д-р Николай Шарков
- Председател на Националния координационен съвет на Програмата;
д-р Борислав Миланов - Председател
на Български зъболекарски съюз;
д-р Ирена Божидарова - стоматолог
с опит по програмата; д-р Виктория
Жекова - Ръководител на екипа за
силанизиране и д-р Светослав Гачев
- Член на Националния координационен съвет на програмата.
Актуалният повод е стартиралата
на 1 октомври 2012 г. кампания за
поставянето на силанти на деца от
6 до 8-годишна възраст в рамките
на Националната програма за про-

Вендинг машините без връзка
с НАП ще бъдат запечатвани

ɜɬɨɦɚɬɢɬɟ ɧɚ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɤɨɢɬɨɧɹɦɚɬ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚ ɜɪɴɡɤɚ
ɡɚ ɨɬɱɢɬɚɧɟ ɧɚ ɨɛɨɪɨɬɢɬɟ ɜ
ɫɴɪɜɴɪɢɬɟ ɧɚ ɇȺɉ ɨɬ ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɳɟ ɛɴɞɚɬ
ɡɚɩɟɱɚɬɜɚɧɢ ɚ ɦɚɲɢɧɢɬɟ
ɧɚ ɤɨɢɬɨ ɧɹɦɚ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɚ ɢɦ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɛɴɞɚɬ ɢɡɡɟɬɢ ɫɴɨɛɳɚɜɚɬ ɨɬ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɡɚ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɟɁɚɤɨɧɴɬɡɚɞɴɥɠɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɧɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ ɞɚ ɫɜɴɪɠɚɬ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɬɚɫɢɫɇȺɉɞɨɤɪɚɹ
ɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɊɚɛɨɬɚɬɚɧɚɜɟɧɞɢɧɝ ɦɚɲɢɧɢ ɛɟɡ ɮɢɫɤɚɥɧɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ
ɢ ɞɨ ɧɚɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɫɚɧɤɰɢɹ
ɞɨɫɬɢɝɚɳɚɞɨɥɜ
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɤɴɦɦɨɦɟɧɬɚ
ɨɛɨɪɨɬɢɬɟɫɢɨɬɱɢɬɚɬɨɧɥɚɣɧ
ɫɚɦɨ  ɱɟɬɢɪɢ  ɚɜɬɨɦɚɬɢ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɡɚɩɪɨɞɚɠɛɢ
ɧɚɫɬɨɤɢ
Ɉɬɧɨɟɦɜɪɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪɢɬɟ
ɧɚ ɇȺɉ ɳɟ ɩɪɨɜɟɪɹɜɚɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɬɟ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ Ɉɬɫɪɨɱɤɚ
ɧɟɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚɩɪɟɞɭɩɪɟɠ-
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филактика на оралните заболявания
при деца от 0 до 18 г. в България,
утвърдена от правителството.
Поставянето на силанти притежава
голям потенциал да елиминира зъбния кариес при децата, като създава
бариера между зъба и бактериите,
които го причиняват. Силанизирането

се осъществява от лекари по дентална медицина в близо 400 кабинета в
цялата страна. Тази година зъболекарите, които ще работят по Програмата, са двойно повече от миналата
година. Поставянето на силанти е
безплатно и ще продължи до края
на месец ноември в цялата страна.

ɞɚɜɚɬ ɨɳɟ ɨɬ ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚ
ɚɝɟɧɰɢɹ
Ⱦɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɤɨɥɨ 
ɦɚɲɢɧɢ ɨɬɱɢɬɚɬ ɨɛɨɪɨɬɢɬɟ
ɫɢɱɪɟɡɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚɜɪɴɡɤɚ
ɫ ɇȺɉ ɉɨ ɞɚɧɧɢ ɧɚ ɛɪɚɧɲɚ
ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɨɩɟɪɢɪɚɬ ɦɟɠɞɭ
ɢɚɜɬɨɦɚɬɚɧɚ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ
Ɂɚ ɤɥɢɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢ
ɧɚ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ ɟ ɜɚɠɧɨ ɞɚ ɡɧɚɹɬ ɱɟ ɧɨɦɟɪɴɬ
ɧɚ ɤɚɫɨɜɚɬɚ ɢɦ ɛɟɥɟɠɤɚ ɫɟ
ɢɡɩɢɫɜɚ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɞɢɫɩɥɟɣ ɯɚɪɬɢɟɧ ɤɚɫɨɜ ɛɨɧ ɧɟ
ɫɟɨɬɩɟɱɚɬɜɚ
Äɇɹɦɚɩɪɢɱɢɧɢɞɚɨɬɥɚɝɚɦɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɂɚɤɨɧɴɬɟɟɞɧɚɤɴɜɡɚɜɫɢɱɤɢɢɧɟ
ɦɨɠɟɞɚɢɦɚɟɞɢɧɫɟɤɬɨɪɤɨɣɬɨɞɚɟɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɇɚɞ
ɬɴɪɝɨɜɰɢɜɟɱɟɢɡɩɴɥɧɢɯɚɢɡɢɫɤɜɚɧɟɬɨɜɹɪɜɚɦɱɟ
ɢ ɜɟɧɞɢɧɝ ɫɟɤɬɨɪɴɬ ɦɨɠɟɲɟ
ɞɚɝɨɧɚɩɪɚɜɢ´ɤɚɡɚɩɨɩɨɜɨɞ
ɢɡɬɢɱɚɳɢɹɫɪɨɤȼɚɫɢɥɉɚɧɨɜ
ɞɢɪɟɤɬɨɪÄɄɨɧɬɪɨɥ´ɜɇȺɉ
Ȼɟɥɪɟɞȼɟɧɞɢɧɝɚɜɬɨɦɚɬɢ  ɦɚɲɢɧɢ ɡɚ ɤɚɮɟ ɩɚɤɟɬɢɪɚɧɢɯɪɚɧɢɢɛɟɡɚɥɤɨɯɨɥɧɢ
ɧɚɩɢɬɤɢɫɦɨɧɟɬɢɢɠɟɬɨɧɢ
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Здравей, обичам те или думи за неканената любов
Калина ГРЪНЧАРОВА
еатралната публика в Тутракан имаше удоволствието
през тази седмица да се
срещне с изкуството на двама
актьори, които дадоха живот на
постановката „Здравей, обичам те”
– Бойка Велкова и Стефан Спасов.
Романтичната история на Джени
Малоун и Джордж Шнайдер представена великолепно на нашата
сцена, наистина показа, че „любовта, подобно на късмета, идва
неканена, предизвиква объркване,
а при опит да бъде задържана, се
разсейва като мъгла”.
Постановката „Здравей, обичам
те” е по текстове от съвременната
американска драматургия - Уди
Алън, Дейвид Мамет и Нийл Саймън.
На финала, Бойка Велкова и
Стефан Спасов получиха аплодисментите на публиката, кошница с
цветя и поздравителни адреси от
името на кмета на общината д-р
Димитър Стефанов.
А след като и последният зрител
излезе от залата, там, на сцената,
седнали върху театралното диванче, разговаряме с двамата актьори.
- Спектакълът приключи, поредният, как се чувствате сега?
Бойка ВЕЛКОВА: - Много добре.
Аз се радвам, когато играя в Тутракан. Рядко ми се случва. Но за
мен това е един специален град,
защото моят съпруг Теодосий
(популярният кавалджия Теодосий Спасов) е роден наблизо, в
с. Белица.
Със Стефан идваме за втори път

Т

тук. Ние сме един чудесен тандем.
Имам един млад колега, който
иска да стане голям артист. Много
усилия полага за това и аз му се
възхищавам. Обичам да работя с
такива хора. За това отново сме
заедно във втора пиеса. Имаше
прекрасна публика и поздравления
на Общината, че прави такива жестове и подаръци към гражданите
на своя град.
Стефан СПАСОВ: - Чудесно! Аз
се чувствам добре. Най-важното
е представлението да мине добре,
ако е така, значи сме си свършили

работата. Това е най-приятното
усещане, това е смисълът на нашето идване тук или където и да е
било другаде.
- Върна ли се вече публиката в
театралната зала?
Б. В.: - Да, определено. За радост на артиста, да, така е. Това
е взаимна обмяна на енергия и се
радваме един на друг, публиката
на нас и ние на нея.
С. С.: - Имаме представления
в София, за които с един месец
напред няма билети. От това порадостно няма.

- Накъде върви българският
театър?
Б. В.: - Надявам се добри бъднини
да има. Да има млади талантливи
хора. Мисля, че ги има вече, които
навлизат в театрите. Дано да имат
по-щастлива съдба, например, от
моята. Не че моята не е щастлива,
напротив, аз съм една изключително щастлива актриса, защото
изиграх едни от най-важните роли
в световната драматургия и някак
си това ме изгради като човек. Но
просто попаднах във вечна реформа. Надявам се този път тя да

бъде осъществена, защото години
наред се правеше реформа и аз
съм свидетел на това. Дано тя да
приключи и бъдещите поколения
да имат по-щастливи мигове и подобре да бъдат уплътнени.
С. С.: - Бъдещето на театъра като
цяло според мен е светло, защото
явно хората имат нужда от това
изкуство. Имат нужда от човешкия
контакт, имат нужда от нещо, което
се случва тук и сега, а не само от
нещо, което е на монитора на компютъра, на екрана на телевизиите
или на телефона, на смартфона. Те

повече такива мигове с изкуството
и наистина да проявят уважение,
защото мобилните телефони тази
вечер не спряха и това е тъжно.
С. С.: - Да имат по-богата културна програма. Аз мисля, че
общината се грижи добре за това
и събитията, които урежда са
прекрасни. Даже, Петя Князова ни
сподели за този фестивал, който е
започнал сега лятото, изминалото
лято. Дай Боже, все повече такива
събития!
Бойка Велкова предложи на
секретаря на читалището Анка

имат нужда от човешко присъствие, истинско общуване и мисля,
че театъра може да им го даде.
- На тутраканската публика
какво ще пожелаете?
Б. В.: - Пожелавам им да има

Монева да бъде направен запис и
преди всеки спектакъл да се пуска
с напомнянето, че трябва да се
изключват мобилните телефони.

ДАРИТЕЛСТВОТО В НАШЕТО СЪВРЕМИЕ „Тутракан – минало и настояще”
Здравка КИРОВА,
Библиотекар
днешното напрегнато и
динамично време имаме
нужда да се обърнем към
този благороден жест – дарителството, да си спомним за хората,
които притежават завиден морал,
чувство за съпричастност и желание да подпомогнат духовното
съзидание на нацията. - с тези
думи секретарят на НЧ ”Н. Й. Ва-
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На събитието присъстваха много
граждани, дарители на Библиотеката през годините, учители и
ученици. В подкрепа на своите
родители тук бе и дъщерята на
семейство Керемедчиеви – Диана
Статева и нейните деца, последователи на рода.
Срещата премина доста емоционално за семейството-дарители
Керемедчиеви – имаше много усмивки, имаше и сълзи на умиление

Стоянка Димова дарила 110 тома
литература, д-р Биляна Георгиева
– 37 тома, Ангел Николов - 25 тома
/учебници от Стопанска Академия
гр. Свищов/, Елена Панайотова - 89
тома, Ирина Неделчева - 24 тома,
Никола Бонев – 25 тома и Мариана
Йорданова - 78 тома.
Цветана Кирова беше отличена с
Благодарствен адрес за разбирането и откликването на дарителските
акции, които Библиотеката е пра-

ɋɟɦɅɸɛɤɚɢɇɢɤɨɥɚɄɟɪɟɦɟɞɱɢɟɜɢɢɞɴɳɟɪɹɢɦȾɢɚɧɚɋɬɚɬɟɜɚ ɜɫɪɟɞɚɬɚ ɫɱɢɬɚɥɢɳɧɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɫɥɟɞɫɪɟɳɚɬɚ

пцаров 1873” Анка Монева, откри
тематичната среща проведена на
25 октомври в залата на Читалището. Тя бе посветена на всички
онези родолюбиви Тутраканци,
които са подпомагали Читалището
и обогатили фонда на Библиотеката с книги през годините. Срещата
беше един малък, но скъп празник
за едно семейство дарило на Библиотеката 300 тома литература от
18 и 19 век. Съхранявана през годините от деди и прадеди – уникална колекция, можем да я наречем
дори безценна! Това е семейство
Любка и Никола Керемедчиеви,
потомци на известния тутракански
род Керемедчиеви.

при разговора за Йордан Петров
Керемедчиев /революционер и
поборник на българщината/, прадядо на настоящия дарител Никола
Керемедчиев, а на разказите за
неговия баща и дядо, той не успя
да сдържи сълзите си.
Поздрав към всички дарители
и гости на срещата отправи ВГ
”Триада”, в чийто състав са три
учителки от СОУ ”Хр. Ботев” Пенка Велкова, Ани Козарева и
Ценка Маринова. За всички дарители през последните 2-3 години
бяха изготвени свидетелства за
дарение, в които е отбелязана
стойността на дарението. Освен
Никола Кередмедчиев, това са д-р

вила през годините.
Благодарим и на д-р Маргарита
Черкезова, Васил Манчев, Исторически музей-Тутракан, КПД "Родно
Лудогорие”, Община Тутракан и
Румяна Капинчева, които се включиха в първите дарителски акции
преди години.
Благодарим на всички, които
през всичките тези години на криза, обхванала и нашето Читалище,
не са подминали духовността и
културата и нашия град. Колкото и
малки да са даренията, за нас означават много и се гордеем, че все
още има и такива, които милеят и
ратуват за нашето Читалище, за
книжното богатство на нашия град.

Калина ГРЪНЧАРОВА
еремония по награждаването на
участниците в конкурса за презентация на
тема "Тутракан - минало
и настояще" се състоя
през седмицата в лекционната зала на читалището. Конкурсът е
организиран от Детския
отдел на библиотеката
по повод Деня на народните будители и в него
взеха участие ученици
от СОУ „Йордан Йовков”.
В началото на срещата Екатерина Николова,
уредник в Историческия
музей, представи презентация за народните
будители от Тутракан.
Като член на оценяващото жури Николова
похвали участниците за

Ц

използването на изследователски подход, като
посочи и забелязаните
слабости – допускането на фактологически
грешки.
Учителката по български език и литература
Мария Иванова, член на
журито, сподели, че повечето от участниците
са се придържали към
темата, но е необходимо
да се обръща повече внимание на правописните
грешки и пунктуацията.
Според другия член на
журито – учителят по
информатика Пламен
Петков, който е проследил техническата страна на презентациите,
учениците са спазили
изискванията за дизайн
и ефекти.

Победител в групата
5-8 клас е Теодора Атанасова от 6а клас за
презентацията „Моят
род – част от миналото
и настоящето на Тутракан” чийто ръководител
е Елена Тодорова. На
второ място са Толга
Кантаров и Рейхан Рушид, а на трето – Даяна
Тодорова.
При по-големите – 9-12
клас, победител е презентацията „Личности
на Тутракан” на Мария
Терзийска и Симона Цонева от 9б клас с ръководител Нели Манчева.
На трето място в
тази група е Даяна Акпунарлиева.
Бяха раздадени и много
поощрителни награди в
двете възрастови групи.

Отличия от национален конкурс за
учениците от СОУ „Христо Ботев”
В

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɡɚɥɚɧɚɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚɝɚɥɟɪɢɹɜɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɫɟ ɫɴɫɬɨɹ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚ
ɩɨɧɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɨɬɥɢɱɟɧɢɬɟɜɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɟɫɟ ɪɟɮɟɪɚɬ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɢɢɥɢ
ɪɢɫɭɧɤɚɧɚɬɟɦɚÄȻɚɥɤɚɧɫɤɚɬɚ
ɜɨɣɧɚ  ɝ  ± ɜɨɣɧɚ
ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɧɚ³ Ʉɨɧɤɭɪɫɴɬ
ɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ ɨɬ ɋɴɸɡɚ ɧɚ
ɜɟɬɟɪɚɧɢɬɟɨɬɜɨɣɧɢɬɟɫɴɫɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ
ɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɢɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɧ ɤɨɦɢɬɟɬ ɡɚ
ɱɟɫɬɜɚɧɢɹɬɚɧɚɝɨɞɢɧɢɨɬ
Ȼɚɥɤɚɧɫɤɚɬɚ ɜɨɣɧɚ ɫɴɨɛɳɢ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɬ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɋɈɍ Äɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ´ɆɚɪɝɚɪɢɬɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɟ ɇɚɝɪɚɞɟɧɢɬɟɭɱɟɧɢɰɢɨɬɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɢɬɟɯɧɢɬɟɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɫɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɤɥɚɫɢɪɚɥɚ  ɪɟɮɟɪɚɬɚ  ɜɢɬɟɥɇɢɤɨɥɚɣȾɢɦɨɜɢɧɚɱɚɥɧɢɤɚɧɚɊɂɈɋɢɥɢɫɬɪɚȽɚɛɪɢɟɥɚɆɢɬɤɨɜɚ

ɉɪɟɫɢɹɧɋɬɚɬɟɜɢȼɚɫɢɥɟɧɚ
ɑɨɛɚɧɨɜɚɪɚɡɝɥɟɠɞɚɬɩɭɲɤɚ
ɨɬȻɚɥɤɚɧɫɤɚɬɚɜɨɣɧɚ

ɪɚɡɤɚɡɚɪɟɩɨɪɬɚɠɚɨɱɟɪɤɚɢɧɬɟɪɜɸɬɚɟɫɟɬɚ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɢɪɢɫɭɧɤɢɨɬɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɈɬɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɞɨɮɢɧɚɥɫɚɞɨɫɬɢɝɧɚɥɢɭɱɟɧɢɤɚɨɬɨɛɳɢɧɢɬɟ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢȾɭɥɨɜɨ
ɇɚ ɬɹɯ ɢ ɧɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɬɟ
ɢɦɨɬɢɦɟɬɨɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɡɚɦɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
Ɍɨɞɨɪɚɐɨɧɟɜɚɜɪɴɱɢɝɪɚɦɨɬɢ
ɢɩɨɞɚɪɴɰɢ
 ɫɚ ɧɚɝɪɚɞɟɧɢɬɟ ɭɱɟɧɢɰɢ
ɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɤɚɬɨɨɬɬɹɯɫɚ
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ɨɬɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɢɟɞɢɧ
ɨɬɋɈɍÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´ɱɢɣɬɨ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɫɴɳɨɟɆɚɪɝɚɪɢɬɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ȼɴɜɜɬɨɪɚɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɝɪɭɩɚ
± ɨɬ  ɞɨ  ɤɥɚɫ ɧɚ ɩɴɪɜɨ
ɦɹɫɬɨ ɟ ɤɥɚɫɢɪɚɧ ɪɟɮɟɪɚɬɴɬ
ɧɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢɧɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɚ
ɜ ɝɪɭɩɚɬɚ  ɤɥɚɫ  ɧɚ ɜɬɨɪɨ
ɦɹɫɬɨ ɟ ɪɟɮɟɪɚɬɴɬ ɧɚ ɂɥɢɹɧ
ɇɟɞɟɥɱɟɜ
ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ÄɊɚɡɤɚɡ ɢ ɪɢɫɭɧɤɚ´ ɟ ɨɬɥɢɱɟɧ ɪɚɡɤɚɡɴɬ ɧɚ
ɌɟɨɞɨɪɚɎɢɥɢɩɨɜɚɢɪɢɫɭɧɤɚɬɚ
ɧɚɇɟɪɤɚɧɘɫɟɢɧɨɜɜɤɚɬɟɝɨ-

ɇɚɝɪɚɞɢɡɚɄɚɪɨɥɢɧɚɏɪɢɫɬɨɜɚɢɋɢɦɨɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ

ɪɢɹÄȿɫɟ´ɧɚɝɪɚɞɢɩɨɥɭɱɚɜɚɬ
ɬɜɨɪɛɢɬɟɧɚȾɚɧɢɟɥɌɟɪɟɲɱɟɧɤɨɢɄɚɪɨɥɢɧɚɏɪɢɫɬɨɜɚ
ȼ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɟ ɨɬɥɢɱɟɧɨ ɨɳɟ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɧɚ ȼɚɫɢɥɟɧɚ
ɑɨɛɚɧɨɜɚɚɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹÄɈɱɟɪɤ
ɢɢɧɬɟɪɜɸ´ɧɚɝɪɚɞɢɩɨɥɭɱɚɜɚɬ
Ƚɪɟɬɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɚ ɉɪɟɫɢɹɧ ɋɬɚɬɟɜ Ɍɟɨɞɨɪɚ ɇɢɤɨɥɨɜɚ Ɇɥɚɞɟɧ Ɍɨɞɨɪɨɜ ɋɢɦɨɧɚ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ± ɜɫɢɱɤɢ ɨɬ ɋɈɍ
Äɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ´ ɢ Ɋɚɞɨɫɬɢɧɚ

ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ ɨɬ ɋɈɍ ÄɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ´
ɇɚɫɩɟɰɢɚɥɧɨɨɛɨɫɨɛɟɧɤɴɬ
ɜ ɡɚɥɚɬɚ ɧɚ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚ
ɝɚɥɟɪɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɜ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚɢɦɚɯɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚ
ɪɚɡɝɥɟɞɚɬɨɪɴɠɢɹɢɭɧɢɮɨɪɦɢ
ɨɬȻɚɥɤɚɧɫɤɚɬɚɜɨɣɧɚɢɞɚɫɢ
ɩɪɢɩɨɦɧɹɬɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɮɚɤɬɢ
Ȼɟɥ ɪɟɞ ȼ ɧɹɤɨɥɤɨ ɛɪɨɹ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫɳɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɝɪɚɞɟɧɢɬɟɬɜɨɪɛɢ

Плюс / Минус

Радвайте се
на живота,
обичайте и
търсете утеха
в природата
ȼ ɩɪɟɞɢɲɧɚ ɫɜɨɹ ɫɬɚɬɢɹ
ɟɫɟ ɩɨɫɤɨɪɨ ɧɚɪɟɤɨɯ ɠɢɜɨИвайло ЙОРДАНОВ,
ɬɴɬ ɧɚ ɫɟɥɨ ɛɚɜɧɚ ɫɦɴɪɬ
с. Цар Самуил
ɤɨɟɬɨɧɟɫɟɩɨɧɪɚɜɢɧɚɧɹɤɨɢ
ɱɢɬɚɬɟɥɢ ɜ ɐɚɪ ɋɚɦɭɢɥ ɇɟ
ɱɟɫɚɫɟɩɨɱɭɜɫɬɜɚɥɢɨɛɢɞɟɧɢɧɨɢɦɫɬɚɧɚɬɹɝɨɫɬɧɨ
ȼɫɴɳɧɨɫɬɚɤɨɟɫɟɧɬɚɟɛɚɜɧɚɫɦɴɪɬɧɟɫɟɥɢɧɚɦɢɪɚɢ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨɫɟɥɨɜɫɜɨɹɬɚɟɫɟɧ"Ʉɨɥɤɨɫɟɥɚɫɟɡɚɥɢɱɢɯɚ
ɨɬɤɚɪɬɚɬɚɧɢ"
Ʉɨɥɤɨɞɪɭɝɢɝɢɨɫɚɤɚɬɢɯɚ"
ɇɨɧɟɤɚɧɟɢɡɬɴɪɫɜɚɦɟɩɪɚɯɬɚɨɬɢɫɬɨɪɢɹɬɚɳɨɬɨɢɞɪɭɝ
ɫɦɢɫɴɥɫɟɬɚɢɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɬɨɦɢ
Ⱥɬɨɣɟɡɚɟɞɧɨɨɛɪɚɡɢɟɬɨɢɡɚɫɬɢɧɚɥɨɫɬɬɚɧɚɛɢɬɢɟɬɨɬɭɤ
ȼɫɟɤɢɞɟɧɩɪɢɥɢɱɚɧɚɩɪɟɞɢɲɧɢɹ
ȿɞɧɢɢɫɴɳɢɫɚɪɚɡɝɨɜɨɪɢɬɟ
ɋɬɚɪɰɢɩɨɩɟɣɤɢɬɟɦɴɠɟɜɤɪɴɱɦɢɬɟɠɟɧɢɫɪɟɞɧɢɡɢɬɟ
ɫɬɸɬɸɧɞɟɰɚɩɨɥɸɥɤɢɬɟ
Ʌɢɫɬɚɬɚɨɬɥɢɬɚɬɨɬɠɢɜɨɬɚȼɹɬɴɪɴɬɢɦɚɱɟɬɢɪɢɩɨɫɨɤɢ
Ɋɟɚɥɧɨɫɬɬɚɟɦɴɱɢɬɟɥɧɨɢɡɩɢɬɚɧɢɟ
Ⱥɤɨɛɟɡɩɨɪɹɞɴɤɴɬɢɯɚɨɫɴɬɪɚɠɞɚɬɠɢɜɨɬɬɨɩɨɞɪɟɞɟɧɨɫɬɬɚɟɫɦɴɪɬ
ȼɝɪɚɞɚɟɧɹɤɚɤɩɨɪɚɡɥɢɱɧɨ
Ɍɚɦɞɨɤɚɬɨɩɪɢɪɨɞɚɬɚɨɛɥɢɱɚɢɫɴɛɥɢɱɚɨɞɟɠɞɢɱɨɜɟɤ
ɩɪɚɜɢɫɴɳɨɬɨɫɴɫɫɴɜɟɫɬɬɚɫɢɡɚɞɚɫɟɜɩɢɲɟɜɠɢɜɨɬɚ
ɉɴɬɢɳɚɬɚɫɚɦɧɨɝɨɤɚɤɬɨɢɜɥɚɤɨɜɟɬɟɋɥɢɡɚɲɧɚɟɞɧɚ
ɝɚɪɚɢɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɲɫɴɫɫɥɟɞɜɚɳɜɥɚɤɆɨɠɟɞɚɝɨɧɚɪɟɱɟɬɟɢɡɛɨɪȻɢɥɟɧɹɤɨɣɭɱɢɬɟɥɚɫɬɚɧɚɥɲɨɮɶɨɪɂɥɢɞɪɭɝ
ɟɛɢɥɫɩɨɪɬɢɫɬɚɫɟɬɧɟɤɴɦɜɥɚɫɬɬɚɩɨɝɥɟɞɧɚɥ
ɋɹɤɚɲ ɜɫɟ ɨɳɟ ɧɟ ɟ ɨɬɤɪɢɥ ɢɫɬɢɧɫɤɨɬɨ ɫɢ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ
ɪɴɱɤɚɫɟɫɥɚɤɬɢɢɬɨɣɞɚɜɢɞɢɫɥɴɧɰɟɬɨ
Ɍɚɥɚɧɬɴɬɫɢɪɚɡɤɪɢɜɚɬɝɟɧɢɚɥɧɢɬɟɞɪɭɝɢɬɟɫɟɛɨɪɢɱɤɚɬ
ɡɚɫɜɨɟɬɨɦɹɫɬɨɁɚɫɜɨɹɬɫɚɦɭɧɯɥɹɛ
ɆɚɥɰɢɧɚɫɚɚɥɬɪɭɢɫɬɢɬɟɌɟɠɴɤɟɬɟɯɧɢɹɬɤɪɴɫɬ
ɂɜɤɪɚɹɤɨɥɤɨɬɨɢɛɚɧɚɥɧɨɞɚɡɜɭɱɢɟɞɧɨɛɢɯɧɚɩɢɫɚɥ
Ɋɚɞɜɚɣɬɟɫɟɧɚɠɢɜɨɬɚɨɛɢɱɚɣɬɟɢɬɴɪɫɟɬɟɭɬɟɯɚɜɩɪɢɪɨɞɚɬɚ
Ⱦɪɭɝɨɬɨɨɫɬɚɜɟɬɟɧɚɮɢɥɨɫɨɮɢɬɟ
ɂɩɪɚɜɟɬɟɞɨɛɪɨɧɢɳɨɱɟɳɟɜɢɜɡɟɦɚɬɡɚɟɝɨɢɫɬɢ
ɂɜɟɪɨɹɬɧɨɳɟɫɟɡɚɩɢɬɚɬɟÄɁɚɳɨɩɴɤɟɝɨɢɫɬɢ"ɧɨɬɨɜɚ
ɟɬɟɦɚɡɚɞɪɭɝɪɚɡɝɨɜɨɪ

"Живеем и се веселим заедно"

Библиотеката - място за информация и четене
Здравка КИРОВА,
Библиотекар
Информационния център
на Библиотеката при НЧ
”Н.Й.Вапцаров - 1873” се
проведе тематичен урок „Будители и радетели на българщината”
с ученици от 8 и 9 клас на СОУ
”Йордан Йовков”, по повод Деня
на народните будители – 1-ви
ноември.
Учениците бяха запознати с
имена на родолюбците-будители
през българското Възраждане.
Говорихме си за идеи, личности
и събития, за времето на националното Възраждане, когато е
преходът от Средновековието към
буржоазната епоха. За съвкупността от процесите от икономически, обществено-политически и
най-вече от културно-просветен и
религиозен характер.
Учениците разгледаха портрети
на плеядата будители на българския народ. И за по-достоверно и
полезно за тях, нямайки предварителна подготовка за това, вместо
да разказват за будителите, на
всеки един от тях поставих задача
да открият в интернет имена на
будители и да прочетат техни
биографии.
След което проведохме играсъстезание за разпознаване на
образите на някои будители – по
портрети, които има в библиотеката. Част от учениците показаха
отлични знания, някои малко по-

В

бавно реагираха, други
изобщо не ги познаваха.
Задоволството след финала на урока беше взаимно и имаме договорка
отново да се срещаме на
подобни уроци, още повече, че учениците редовно
посещават Информационния център и ползват
интернет.
И тук искам да се обърна
към нашите съграждани от
всички възрастови групи и
да ги поканя отново да посетят библиотеката. Някои
вече са забавили срока на
връщане на заетите книги,
други все още не са идвали. Има и такива, които
идват, вземат книга и…
до тук. На тях, а и на онези, които
не са посещавали Библиотеката,
ще дам малко повече информация
какво друго, освен да вземат книга,
могат да правят в нея.
Глоб@лни библиотеки - България предоставя достъп до информация, знания, комуникации
и електронни услуги в обществените библиотеки чрез безплатно
използване на Интернет и ИКТ,
подпомагайки българските граждани да се интегрират в глобалния
информационен свят:
1. Свободен и безплатен достъп
до интернет.
2. Директен достъп до образователни портали.

По случай мюсюлманския празник Курбан Байрам, Групата за турски фолклор „Ъшък” и НЧ „Васил Йорданов – 1942 г.”, с. Нова Черна,
организираха голям празничен концерт под надслов „Живеем и се
веселим заедно”.
В него освен група „Ъшък”, чийто ръководител е Ерчин Осман, участваха Група за народни песни към новочерненското читалище, Групата за
стари градски песни към Пенсионерския клуб, Рапърска група от ОУ „Св.
Кирил и Методий” и индивидуалната изпълнителка Цветелина Георгиева.
3. Проверка на сметки – Е.ОН,
ВиК, М-Тел, ГЛОБУЛ, здравно и
социално осигуряване - достъпно
и безплатно.
4. Копиране и сканиране на
документи. (срещу заплащане)
5. Електронен достъп до местни
институции, служби, организации,
фирми и др.
6. Достъп до всички социални
мрежи за контакти - Фейсбук,
Скайп, електронна поща и др.
Искам да споделя и една справка
от отчета за периода юни – септември т. г за работата на Градската
библиотека, който представяме в
Министерството на културата и по
Програма Глоб@лни библиотеки
– България:

- Читатели в Градска библиотека – 829;
- Раздадена литература – 7 685
тома;
- Общо посещения (заемна,
читалня и Информационен център) – 3 236;
Посещения само на Информационния център – 2 461.
Наша цел е да намерим път
към всеки, прекрачил прага на
библиотеката, за да му разкрием
прекрасния свят на четенето, да
възпитаваме хората в любов към
книжовното наследство, да ги научим да изпитват необходимостта
и откриват красотата на писаното
слово от най-ранна до най-късна
човешка възраст.
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„Балканската война 1912-1913 г. - война освободителна”
„Всяка война за освобождение
е свещена война,
всяка война за поробване - достойна за презрение“
Жан Лакордер
лед подписването на Берлинския договор (1 юли
1878г.), е въстановена
българската държава, дава се
независимост на Сърбия и Черна
гора, но значителни територии
остават в пределите на Османската
империя, което води до разпокъсване на страните и търсене
на начин за обединение. Затова,
под прякото покровителство на
Русия се ражда Балканския съюз.
Той обединява християнските
държави от полуострова за война
срещу силната Османска империя.
Със съдействието на българското
и сръбското правителство на 29
февруари 1912 г. се подписва
българо-сръбски договор. През
пролетта на 1912г. към Балканския
съюз се присъединява и Гърция.
Скоро след това към съюза се
присъединява и Черна гора. Така се
формира Балканския съюз, който
се оказва временно и нетрайно
военнополитическо обединение,
съдържащо взривния заряд на
нерешените териториални въпроси. Освен разпокъсъносването на
страните, има и други причините за
началото на Балканската война, те
са посочени в Карнегиевата анкета.
Причинине са: Военно-политическото отслабване на Османската
империя; Потискането на християните; Неуспехът на борбата на
населението на Македония и Одринско за автономия; Съюз между
балканските християнски държави в стремежа за териториално
уголемяване. Има два начина за
решаване на тези въпроси, първият
от които е населението, останало
под чужди земи да се вдигне на
бунт и да промени структурата
на Османската империя. Вторият
начин е с помощта на Великите
сили и Балканските страни, да се
наложи промяна в реформите на
империята- чрез война. Балканския народ се насочва към втория
начин на решаването на въпроса,
а именно чрез военни действия.
Балканските страни са малки
държави, които са зависими
финансово от други големи европейски страни. Те са неспособни
да издържат дълготрайна война,
армиите им няма налично облекло, снарежение и боеприпаси.
Въпреки това, Балканския съюз
обевява мобилизация на войски
на 17-18 септември. България,
Сърбия, Гърция и Черна гора
вдигат на бунт повече от 1,2 милиона души с над 2 000 оръжия.
Държавите нямат общи планове
за военни стратегии, затова
основната тежест на войната се
пада на българите в Източна
Тракия.
Мобилизираната българска
армия през втората половина
на септември, наброява 600 000
души с около 1 100 оръжия. До
4 октомври българската армия е
разделена на три части. Първа армия наброявала 67 000 войници,
под командването на генерал Васил Кутинчев. Армията е разделена на двата бряга на река Тунджа
в района на Къзълагач, щабът е
в Ямбол. В състава и влизат три
пехотни дивизии: Първа пехотна
дивизия под командването на
генерал-майор Стефан Тошев;
трета - генерал-майор Иван Сарафов и десета - генерал-майор
Стою Брадистилов. Втора армия
е под командването на генераллейтенант Никола Иванов, в състава и има две пехотни дивизии
- осма, начело с генерал-майор
Димитър Кирков и девета на
генерал-майор Радой Сираков.
Третата армия наброявала над
83 000 войници под командването на генерал-лейтенант Радко
Димитриев, с положение източно от Ямбол и щаб в Стралджа.
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В състава влизат три пехотни
дивизии: четвърта под командването на генерал-майор Климент
Бояджиев, пета- генерал-майор
Павел Христов и шестата на
генерал-майор Православ Танев.
През септември- октомври 1912
г. българската армия разполага
с крайцер „Надежда” и шест
торпедоносеца.
Сърбия мобилизира 366 000
души с 544 оръдия, тези хора
образуват три армии. Първата
армия е разположена около
Враня, наброява около 90 000
войници, под командването на
генерал Петър Бойович. Втора - с
обща приблизителна численост
от 50 000 бойци, под командването на сръбския генерал Степа
Степанович, разположена е в
района на Дупница и Кюстендил.
Третата армия на генерал Божидар Янкович, наброявала 60 000
войници в района на Куршумлия
и Медведжа.
Гърция има най-силния военноморски флот от страните на
Балканите, целта на флота била
да възпрепядства Османската
войска да навлезе на Балканите
през Егейско море. Гърция имала
и две сухопътни армии, която
численост била 215 000 души.
Черна гора имала армия - около 30 000 войници, и 140 оръдия.
Османската империя имала
млогобройна армия разделена на
няколко части, с общ брои около
1 000 000 души и много оръжия
и оръдия.
На 5 октомври 1912 г. в църквата „Света Богородица” цар
Фердинанд Сакс Кобургготски
прочита манифеста за обявяване
на война на Турция. Така започват
бойни действия през октомври
- ноември 1912 г. Също на 5
октомври 1912 г. гръцката армия
преминава границата на Османската империя и започва война,
Сърбия не устава безучастна и
на 7 октомври и тя обявява война
на Турция. Още през първите дни
на войната българската пехота е
неудържима и на 11 октомври
третата българската армия превзема Лозенград. От 15 до 21
октомври 1912 г. армиите водят
тежки боеве в района на Люлебургаз и Бунар Хисар. Армията
трябвала да задържи противника
надалеч от този район,защото
той осигурява безопасността на
Цариград и двете пристанищаМидия и Родосто.
На 3 ноември 1912 г. турското
правителство търси съдействие
от великите сили за сключване на
примирие, но не получават съдействие от тях. Затова се обръщат
директно към цар Фердинанд, той
като главнокомандващ войската
не само че не дава отговор на
турското правителство, а издава
заповед за атака на Чаталджа.
На 4 и 5 ноември българските
войски атакуват Чаталджа, но не
успяват да постигнат пробив и са
отблъснати, като загиват 1 482
души, 9 129 са ранени, а 1 401 са
изчезнали.
Гърците започват настъпление
към Солун на 5 октомври. Войска
им води няколко битки, като на 20
октомври извоюват победа край

Енидже Вардар. На 27 октомври
гръцката войска е до Солун.
Българската армия също води
няколко битки с турците, като
отвоюва на 5 октомври Царево
село и Горна Джумая, на 11
октомври - град Кочани, Кресненския пролом - на 14 октомври. По
заповед на генерал Степанович
на15 октомври армията спира
настъпленията, но три дни по
късно заповедта е отменена
от генерал Савов. Българската
армия също на 27 октомври е
до Солун, така българските и
гръцките войници нападат Солун,
от север, по течението на река
Струма и от юг по долината на
Бистрица. По принуда командир
Тахсин паша предава града на
принц Константинос.
Войната е в действие - сръбската и черногорската армия печелят
битката при Санджак и Косово,
насочвайки се към Северна Албания. Гърците пък се борят за
крепостта Янина, оформяйки
бойни действия в Епир. Водили са
се битки и в Родопите и Западна
Тракия, имоло е и други военни
действия в този период.
След неуспешната атака на
Чаталджа, България се съгласява
с исканото примирие на Османската империя от края на октомври. Така с посредничеството
на Великите сили на 20 октомври край Чаталджа се подписва
споразумение за спиране на
военните действия на България,
Сърбия и Черна гора с Османската империя. Има условие, което
гласи, че армиите на воюващите
страни запазват достигнатите си
територии именно затова Гърция
не е съгласна, защото тя иска
османците да и предадат Янина.
Военните действия през декември 1912 г. – март 1913 г.,
започват с отказа на Гърция да се
присъедини към Чаталджанското
примирие, което води няколко
военни действия в Епир, които
нямат успех. Чаталджанското
примирие не се спазва и в Северна Албания. Черногорската армия, обсаждаща Шкодра, прави
два опита да превземе крепостта,
но и двата са неуспешни. Започват и военни действия в Източна
Тракия.
След подновяването на военните действия, възелът на втория
етап на войната се развързва след
успешния щурм на българо-сръбските войски на Одрин през 11-13
март 1913 г. Комендантът Шукри
паша се предава в плен с 60-хилядната си армия. Едновременно
с това българска армия настъпва
срещу Чаталджа и отблъсква османците. На 31 март воюващите
страни сключват примирие, което
влиза в сила от 1 април.
Лондонската конференция
започва да заседава на 18 април
(1 май нов стил) 1913 г. На 17 май
(30 май нов стил) Турция подписва Лондонския мирен договор, с
който отстъпва на съюзниците си
всички земи на запад от линията
Мидия-Енос. Последиците от
този договор са: Слага се край
на Османското господство, империята се срива и остава само
с тясна ивица земя по северното
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Родът Сигмянов в борбата за
национално единение
Ɉɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɋɚɧɫɬɟɮɚɧɫɤɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɜɢɧɚɝɢ
ɟɛɢɥɨɡɚɜɟɬɧɚɰɟɥɧɚɧɚɲɢɬɟ
ɩɨɥɢɬɢɰɢɢɞɴɪɠɚɜɧɢɰɢɨɳɟ
ɩɨɜɟɱɟ ɱɟ ɫɥɟɞ ɨɛɹɜɹɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɝ
ɧɢɟɜɟɱɟɫɟɩɪɟɜɪɴɳɚɦɟɤɚɤɬɨɫɟɢɡɪɚɡɹɜɚɩɪɨɮȺɧɞɪɟɣ
ɉɚɧɬɟɜɨɬɛɟɞɟɧɪɨɞɧɢɧɚɧɚ
ȿɜɪɨɩɚ ɞɨ ɩɴɪɜɚ Ȼɚɥɤɚɧɫɤɚ
ɫɢɥɚɤɨɟɬɨɧɟɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟ
ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɧɚɬɨ ɡɚɛɪɚɜɟɧɨ
ɢɥɢ ɨɛɟɡɥɢɱɟɧɨ ɉɴɬɹɬ ɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɫɥɟɞɨɬɯɜɴɪɥɹɧɟɬɨ
ɧɚ ɜɚɫɚɥɢɬɟɬɚ ɤɴɦ ɫɭɥɬɚɧɚ
ɤɴɦ ɫɬɨɩɚɧɫɤɨ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɜɴɡɞɢɝɚɧɟ ɟ ɨɬɤɪɢɬ ɦɚɤɚɪ ɢ
ɧɟɝɥɚɫɧɨɫɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚɧɚɝɨɥɟɦɢɬɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɞɴɪɠɚɜɢ
ȼ ɫɴɳɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢ
ɱɚɫɬɢ ɨɬ ɧɚɪɚɧɟɧɚɬɚ ɫɧɚɝɚ
ɧɚ ɪɨɞɢɧɚɬɚ ɨɫɬɚɜɚɬ ɜɴɜ
ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚ Ɍɭɪɰɢɹ ɤɚɬɨ
ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɧɢɬɟ ɛɨɪɛɢ ɡɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ ɢ
Ɍɪɚɤɢɹɫɚɨɛɪɟɱɟɧɢɧɚɧɟɭɫɩɟɯ ɨɫɨɛɟɧɨ ɫɥɟɞ ɧɚɦɟɫɚɬɚ
ɧɚ Ƚɴɪɰɢɹ ɢ ɋɴɪɛɢɹ ɜ ɬɟɡɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɪɢ ɞɨɫɬɢɝɚɬ ɞɨ
ɜɴɨɪɴɠɟɧɢɤɨɧɮɥɢɤɬɢ
ɋɪɟɞ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɬɟ ɫɪɟɞɢ ɧɚɞɞɟɥɹɜɚ
ɦɧɟɧɢɟɬɨ ɱɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɧɚɩɪɚɜɢ ɧɟɳɨ ɫ ɨɝɥɟɞ ɧɚ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚ
ɞɢɧɚɦɢɤɚɤɚɬɨɫɟɩɪɟɞɩɨɱɟɬɟ ɩɨɦɚɥɤɨɬɨ ɡɥɨ ± ɫɴɸɡ ɫ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɨɛɳɢɹɧɟɩɪɢɹɬɟɥ
ɇɚɝȻɴɥɝɚɪɢɹɢ
ɋɴɪɛɢɹɫɤɥɸɱɜɚɬÄȾɨɝɨɜɨɪɡɚ
ɩɪɢɹɬɟɥɫɬɜɨɢɫɴɸɡ´
ɉɪɟɡ  ɝ ɫɟ ɫɤɥɸɱɜɚ ɢ
ɬɧ Äɨɬɛɪɚɧɢɬɟɥɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ´
ɫȽɴɪɰɢɹ
Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢɹɬɫɴɸɡɜɤɥɸɱɜɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ƚɴɪɰɢɹ ɋɴɪɛɢɹ
ɑɟɪɧɚȽɨɪɚɢɫɟɛɚɡɢɪɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɧɚɨɛɳɢɹɜɪɚɝɈɫɦɚɧɫɤɚɬɚ ɢɦɩɟɪɢɹ Ɍɴɣ ɤɚɬɨ ɡɚ
ɧɟɝɨɧɚɭɱɚɜɚɬɢɜɟɥɢɤɢɬɟɫɢɥɢ
ɬɟ ɢɡɩɪɚɳɚɬ ɭɥɬɢɦɚɬɭɦ ɧɚ
Ɍɭɪɰɢɹɫɢɫɤɚɧɟɡɚɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɚɜɬɨɧɨɦɢɹɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟ
ɩɪɟɞɟɥɢɧɚɢɦɩɟɪɢɹɬɚɤɚɬɨɜ
ɫɴɳɨɬɨɜɪɟɦɟɡɚɩɨɱɜɚɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
Ʉɨɝɚɬɨ ɩɪɟɡ  ɝ Ɍɭɪɰɢɹ ɫɟ ɝɨɬɜɢ ɡɚ ɧɨɜɚ ɜɨɣɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɡɚɩɨɱɜɚɬ ɫɜɨɹɬɚ
крайбрежие на Мраморно море.
България получава Тракия и
източна Македония, Сърбия
завладява Косово и Северозападна Македония, Гърция зема
Епир, много острови в Егейско
море и Югозападна Македония
заедно със Солун. Създадена е и
независима Албанска държава.
Последици от Балканската
война за България са – близо 14
000 души са убити в сражения,
19 000 починали от болести, 50
000 ранени и над 3 000 безследно
изчезнали. За Сърбия – 39 000
убити и ранени. За Гърция –
около 5 000 убити и над 23 000
ранени. А за Черна гора – близо
2 800 души са убити.
Балканската война продължила от 26 септември (9 октомври
по нов стил) 1912 г. до 17 май
(30 май по нов стил) 1913 г.
Балканските страни направили
нова крачка към националното си
обединение и достигнали висок
връх в своята нова история. Не
случайно генерал Радко Димитриев изтъкнал: „Балканската
война не е война на генералите,
а на народа. Той е истинският и
единствен герой”.
Илиян Димитров Неделчев,VIII„а”
СОУ „Христо Ботев”,
гр. Тутракан
консултант: Румяна Димитрова

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
Ɇ ɨ ɛ ɢ ɥ ɢ ɡ ɚ ɰ ɢ ɹ ɬ ɚ
ɨɛɯɜɚɳɚɢɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹ ɤɪɚɣ ȼ ɪɟɞɨɜɟɬɟ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɚɪɦɢɹɫɟɜɥɢɜɚɬɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɱɟɬɢɪɢ ɯɢɥɹɞɢ ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ ɫ
ɧɚɞɟɠɞɚɬɚ ɱɟ ɳɟ
ɞɨɣɞɟ ɪɟɞ ɫɥɟɞ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ ɢ Ɉɞɪɢɧɫɤɨ
ɞɚ ɨɫɜɨɛɨɞɹɬ ɩɨɪɨɛɟɧɢɬɟ ɫɢ ɛɪɚɬɹ ɜ
ɋɟɜɟɪɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚ
Ɍɚɤɚ ɨɬ ɦɨɹ ɤɪɚɣ
ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɜ Ȼɚɥɤ ɚɧɫɤ ɚɬɚ
ɜɨɣɧɚ ȼ  ɤɥɚɫ ɜ
ɱɚɫɨɜɟɬɟɩɨɂɫɬɨɪɢɹ
ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɧɢɟ
ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɯɦɟ ɫ ɞɜɟɬɟ Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢ ɜɨɣɧɢ Ɍɨɝɚɜɚ ɧɟ ɦɢ
ɧɚɩɪɚɜɢ ɬɚɤɨɜɚ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ
ɮɚɤɬɴɬɱɟɢɦɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɨɬ
ɦɨɹɪɨɞɟɧɝɪɚɞɌɚɡɢɝɨɞɢɧɚ
ɡɚɩɨɡɧɚɜɚɣɤɢ ɫɟ ɫ ɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɪɟɲɢɯ ɞɚ ɩɨɬɴɪɫɹ ɩɪɨɭɱɚ
ɢ ɭɱɚɫɬɜɚɦ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɋɪɟɞ ɢɦɟɧɚɬɚ
ɧɚɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢɬɟɭɱɚɫɬɧɢɰɢ
ɫɪɟɳɧɚɯ ɢɦɟɬɨ ɧɚ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɇɢɤɨɥɨɜ ɋɢɝɦɹɧɨɜ Ɏɚɦɢɥɢɹɬɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɫɴɜɩɚɞɚ ɫ
ɮɚɦɢɥɢɹɬɚ ɧɚ ɦɨɹɬɚ ɤɥɚɫɧɚ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɤɚɈɬɪɚɡɝɨɜɨɪɚ
ɫ ɧɟɹ ɪɚɡɛɪɚɯ ɱɟ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɇɢɤɨɥɨɜɟɧɟɢɧɞɹɞɨɋɪɟɳɧɚɯ ɫɟ ɫ ɇɢɤɨɥɚ ɋɢɝɦɹɧɨɜ
ɫɢɧ ɧɚ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɢɝɦɹɧɨɜ 
ɢ Ⱥɧɧɚ ɋɢɝɦɹɧɨɜɚ ɤɨɹɬɨ ɟ
ɛɚɛɚ ɧɚ ɦɨɹɬɚ ɤɥɚɫɧɚ  Ɍɟ
ɦɢ ɪɚɡɤɚɡɚɯɚ ɫɥɟɞɧɨɬɨ ɡɚ
ɧɟɝɨ Ɋɨɞɟɧ ɟ ɩɪɟɡ  ɝ ɢ
ɩɨɱɢɬɚɥ ɜ  ɝ ɉɨ ɜɪɟɦɟ
ɧɚȻɚɥɤɚɧɫɤɚɬɚɜɨɣɧɚɝ
ɜɨɸɜɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɋɴɪɛɢɹɆɚɤɚɪɢɫɩɨɦɟɧɢɬɟɢɦɞɚ
ɫɚ ɢɡɛɥɟɞɧɟɥɢ ɧɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɡɚɛɪɚɜɹɬ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɩɨɞɜɢɡɢ
ɫɦɟɥɨɫɬɢɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɨɫɬɜ
ɛɨɟɜɟɬɟɁɚɬɹɯɬɨɣɩɨɥɭɱɚɜɚ
ɨɪɞɟɧɚɡɚɯɪɚɛɪɨɫɬɢɛɨɟɜɢ
ɡɚɫɥɭɝɢ ɋɥɟɞ ɜɨɣɧɚɬɚ ɬɨɣ
ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɞɚɛɴɞɟɩɚɬɪɢɨɬ
Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨɡɚɬɨɜɚɟɭɱɚɫɬɢɟɬɨɦɭɜɉɴɪɜɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚ
ɜɨɣɧɚɤɚɬɨɤɚɪɬɟɱɚɪɧɚɪɨɬɚ
Ȼɚɪɚɛɚɧɱɢɤɜɝɪɚɞɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
ɉɨɥɢɰɚɣ Ⱦɨɪɢ ɢ ɜ ɦɢɪɧɨ
ɜɪɟɦɟ ɬɨɣ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɭɫɩɟɯɚ
ɧɚ ɪɨɞɢɧɚɬɚ ɇɟ ɟ ɥɟɫɧɨ ɜ

³ɫɬɭɞɢɦɪɚɡ´³ɡɧɨɣɢɩɟɤ´ɫ
ɛɚɪɚɛɚɧɚɞɚɨɛɢɤɚɥɹɲɝɪɚɞɚ
ɢɞɚɫɴɨɛɳɚɜɚɲɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɬɟ ɡɚɞɚɱɢ
ɢɫɥɭɱɜɚɳɨɬɨɫɟɜɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɢ ɪɨɞɢɧɚɬɚ Ʉɚɬɨ ɩɨɥɢɰɚɣ
ɛɞɢ ɡɚ ɪɟɞɚ ɢ ɫɩɚɡɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɡɚɤɨɧɚ ɋɴɫ ɫɴɩɪɭɝɚɬɚ ɫɢ
Ⱥɧɧɚɢɦɚɬɞɟɰɚɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɜɧɭɰɢȼɫɢɱɤɢɬɟɫɟɜɤɥɸɱɜɚɬ
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɹ ɠɢɜɨɬ ɢ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬɞɟɥɨɬɨɦɭ ɇɢɤɨɥɚɣ
±ɭɱɢɬɟɥɂɜɚɧ±ɜɊɍɧɚɆȼɊ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɉɟɬɪɚɧɤɚɅɟɧɭɰɚɢ
Ʉɭɥɢɧɤɚ ɫɚ ɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɡɟɥɟɧɱɭɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɋɢɧɴɬ ɢɦ ɋɬɨɹɧ ɋɢɝɦɹɧɨɜ
ɭɱɚɫɬɜɚɜɴɜȼɬɨɪɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚ
ɜɨɣɧɚ
ȿɞɢɧ ɱɨɜɟɤ ɫɴɫ ɫɤɪɨɦɟɧ
ɠɢɜɨɬ ɧɨ ɨɬɞɚɞɟɧ ɧɚ ɪɨɞɢɧɚɬɚ Ɇɚɤɚɪ ɢ ɞɚ ɡɜɭɱɢ ɤɚɬɨ
ɤɥɢɲɟɚɡɫɟɝɨɪɞɟɹɫɬɨɜɚɱɟ
ɨɬɦɨɹɪɨɞɟɧɝɪɚɞɢɦɚɬɨɥɤɨɜɚ ɩɚɬɪɢɨɬɢ ɜɡɟɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɧɨɬɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɟȾɧɟɫɧɢɟɩɨɤɨɥɟɧɢɟɬɨɧɚɫɥɟɞɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɫɤɚ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɧɟɛɢɜɚɞɚɞɨɩɭɫɤɚɦɟɞɨɦɨɝɜɚɧɢɹɢɩɨɫɬɚɜɹɧɟ
ɩɨɞ ɫɴɦɧɟɧɢɟ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɧɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɢ
ɞɨɫɬɨɣɧɫɬɜɨɚɨɳɟɩɨ±ɦɚɥɤɨ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢɩɪɟɬɟɧɰɢɢɤɴɦ
ɧɚɫ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɨɬ ɫɴɫɟɞɧɢ
ɧɚɦɞɴɪɠɚɜɢ
Ʉɚɪɨɥɢɧɚɉɟɬɪɨɜɚ
ɏɪɢɫɬɨɜɚɤɥɚɫ
ɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 2.11.2012 г. се навършват
40 дни от смъртта на

Стефан Николов БЪЧВАРОВ

Роден през 1931 г. В продължение на тридесет
години работи и живее в гр. Тутракан. Познат е на
обществеността с трудолюбието си като директор
на предприятие – „Комунални услуги” и ревизорска
дейност. Женен, с две дъщери. Любящ съпруг и баща.
След пенсиониране, в продължение на 10 години живее
в гр. Варна, където на 24.09.2012 г. тихо и смирено
приключва жизнения си път.
От семейството: съпруга Радка, дъщери Снежана и Маргарита, внуци - Мария и Симеон
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ХОБИ
СМЯХ

Какво пише в писмото на Лили Иванова до Дядо Мраз?
- Ей, малкия, да не ме забравиш за Нова Година?
Срещат се Кондьо и Азис. Кондьо пита:
- Разбрах, че си издал книга, кой ти я написа?
- А на теб кой ти я прочете? - пита Азис.
- Скъпа, закъсняваме, а ти от един час се гримираш!
- Хубавата картина изисква много работа, мили.
- Ама, ти не рисуваш, ти реставрираш.

Малки обяви
Продава се жилищен имот с двор на ул. "В.Търново" №17а в Тутракан.
Оглед след уговорка.
За контакти: Иванка Калинова, тел. 0866 65 746
Продавам двустаен тухлен апартамент в гр. Силистра, кв. Деленки
с мазе и таванско помещение. Апартаментът се състои от хол, спалня,
кухня, 2 тераси /едната, от които усвоена, след направен ремонт/, баня
и тоалетна. Може да бъде закупен обзаведен или необзаведен, както
и с или без гараж.
За контакти: Маринова, тел. 0877378536

"Магазин за обувки" в кв.Текето предлага нова есенна стока
Отива един при доктор.
МОДА`2012 - палта, якета, суичери, боти, ботуши и много други.
- Докторе, 117 кг. съм. Колко трябва да съм висок при това тегло?
Заповядайте при нас! Магазинът работи без почивен ден!
- Къмммм... 2,10.
Телефон за контакти: 0889 36 39 55
- Емии, ето - като й разправям на моята, че не съм дебел - нисък съм!
След семеен скандал:
Мъжът: - Защо ми пращаш празни СМС-и?
Жената: - Защото не ти говоря!
Човек се обажда в полицията:
- Ало, полицията ли е?
- Да.
- Обажда се Иван Иванов. На съседа ми Петър Петров му докараха
дърва пълни с дрога!
- Добре, ще изпратим екип да провери сигнала.
Иван звъни на Петър:
-Ало, Пешо?
-Да.
-Ей сега ще дойдат едни момчета да ти нацепят дървата!
-Какви момчета бе?
-Тези, дето миналия месец ми изкопаха лозето да търсят оръжия!
Малко детенце казва:
- Мамо, а татко има ли крава?
- Не, как ти хрумна?
- Разправяше на съседката, че нейната фигура била по-хубава, отколкото на неговата крава.
Говорят си двама психиатри:
- Днес имах ужасен пациент! Мислеше ме за уличен стълб!
- Че какво му е ужасното?
- Какво ли? Той си мисли, че е куче.

ВРЕМЕТО
В четвъртък облачността ще се увеличи. От запад
на изток ще превали дъжд.Ще духа слаб, в източните
райони - умерен вятър от югоизток. Минималните
температури ще се повишат; максимални - от около
10° в северозападните райони до 18,19 - в източните.
В петък в югоизточните райони все още ще има валежи, но и те ще спрат, а от запад облачността ще
намалява. Вятърът ще отслабне.
През почивните дни ще има променлива облачност,
намаляваща и до слънчево време. В сутрешните часове
в низините и котловините видимостта ще е намалена.
Сравнително топло - минимални температури между
6 и 11, максимални - предимно между 16 и 21°.
В началото на следващата седмица ще остане
топло за сезона, почти без валежи.

Търся спешно квартира под наем в Тутракан - къща или апартамент.
Телефон за връзка: 0886867391

Дежурен синоптик: Любка КУМЧЕВА
www.weather.bg

Магазин "Моника" за строителни материали
Продава донбаски въглища в чували по 25 кг.
За справки: 0866/60 760
Венцислав Танчев

Санитарен магазин
Продукти за вашето здраве, медицински консумативи, помощно-тенически средства, ортези и др.
С нов адрес: ул. "Трансмариска" №29
За справки: 0894 52 70 79

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

СУДОКУ

1 - 8.11.2012 г.

до Общинския пазар предлага:

Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Туристически интерес към историята
на Тутракан
Йордан ГЕОРГИЕВ
бща туристическа група от
Силистра и Шумен в изминалите почивни дни проведе троен поклон пред историята в
Силистренския край. Организатор
на тура бе ТД „Дочо Михайлов”
с председател Веселина Филева,
а домакин на проявата - Община
Тутракан с личното участие на кмета
д-р Димитър Стефанов.
Туристите посетиха Мемориален
комплекс „Военна гробница-1916
г.” край село Шуменци, свързан с т.
нар. Тутраканска епопея през Първата световна война. Директорът на
Исторически музей – Тутракан Петър
Бойчев запозна гостите с водените
военни действия при превземането
на Тутраканската крепост. „Тук с
българската победа се ражда познатият израз, че власите се давят
накрая на Дунава”, заяви той. Близо
60 стели представят изписани имената на загиналите близо 1 800 български войници и офицери. Няколко
са знаменателните годишнини,
свързани с епопеята, единствената
на българска територия, в която
нашата армия провежда успешна
настъпателна операция.

1 - 8.11.2012 г.

Футбол

ФК „Белица” запазва трета позиция

О

Преди 95 години за пръв път се
чества годишнината от освободителния поход в Добруджа. Преди
90 години става факт паметникът,
на който на 4 езика – български,
румънски, немски и арабски езици,
е изписан текстът с философското
съдържание: „Чест и слава на тия,
които са знаели да мрат за тяхното
си отечество”.
Преди 75 години е била поставена
камбана, а преди 5 години е осветен
православен храм. От началото на

80-те години се провежда национално честване, а преди 15 години
започва изграждането на Алеята на
славата. В намеренията на Община
Тутракан влиза желанието да се
оформи паркинг, както и да се
построят санитарни съоръжения.
Мемориалът край Шуменци е найподдържаното военно гробище в
България и като туристически обект
е под №53 в Стоте най-посещавани
туристически обекта.
Силистренските и шуменските

туристи посетиха и Пожарево, за
да видят откъде е тръгнала четата
на сподвижника на Христо Ботев,
войводата Таньо Стоянов. За четниците и техния подвиг разказа
кметът на Тутракан д-р Стефанов.
При завръщането в Силистра бе
поднесен венец и пред паметника
на добруджанските революционери.
Проявите са посветени на 100-годишнината от Балканската война.

Християни и мюсюлмани празнуваха заедно
Джафер МЕХМЕД
ителите и гостите на
Главиница - християни
и мюсюлмани – българи, турци и роми, заедно празнуваха Димитровден и големия
мюсюлмански празник Курбан
Байрам.

Ж

тборът на „Добруджа” постигна нова победа, този
път с 2:0 като домакин на „Белица” в мач от 11-ия
кръг на Североизточната "В" група. Така тимът
от Добрич остава на 2 точки от лидера „Дунав”, но има
и мач по-малко.
В 40-ата минута Недко Ангелов откри резултата
на стадион "Дружба". Тогава той плъзна топката към
вратата, като останаха съмнения дали тя е преминала
голлинията с целия си обем. В 89-ата минута Ивайло Лазаров с глава оформи крайното 2:0 в полза на „Добруджа”.
ФК „Белица” продължава да е на трето място в класирането с 19 точки. В следващия кръг, който ще се
играе на 4 ноември, отборът ще гостува на „Суворово”.

О

Общинската администрация
организира цяла седмица културни
събития.
А точно на Празника на Главиница - 26 октомври, Димитровден, в
православния храм „Св. Димитър
Солунски” Месемврийският епископ Яков в съслужие с отец Васил

ɇɚɪɨɞɧɚɬɚɩɟɜɢɰɚȼɚɥɹȻɚɥɤɚɧɫɤɚɫɴɫɫɴɬɪɭɞɧɢɤɚɧɚ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫȾɠɚɮɟɪɆɟɯɦɟɞ

и други свещеници отслужи Света
Божествена литургия и бе даден
курбан за здраве и благоденствие.
Едновременно с това мюсюлманите започнаха 4-дневния си
празник Курбан Байрам. Във всички села от общината се проведоха
културни мероприятия.
Жителите на с. Ножарево имаха
удоволствието да гледат спектакъл
на Драматичен театър „Антон Страшимиров” – Разград.
В съботния ден се проведе
традиционния Мотокрос` 2012.
Състезанието в този мъжки спорт

бе открито от кмета Хюсеин Хамди.
В него участваха близо 60 състезатели. Организацията и наградния
фонд бяха на високо ниво, осигурени от Община Главиница.
В следобедните часове същия
ден за жителите и за многобройните гости на града концерт изнесе
голямата българска народна певица Валя Балканска.
Имах честта да разговарям с
Валя Балканска, която ми каза да
предам нейните специални поздрави на читателите на в. „Тутракански
глас”.

езултати от изиграния 9-ти кръг в Западна група
на Областното футболно първенство на отборите
от общините Тутракан и Главиница:
ФК "Левски-2" (Ножарево) - ФК "Спортист" (Кайнарджа) - 2:1
ФК "Заря-2006" (Цар Самуил) - ФК "Добруджанец-2005"
(Алфатар) - 3:0
ФК "Айдемир" (Айдемир) - ФК "Спортист-Преславци"
(Преславци) - 4:1
ФК "Панайот Хитов-2006" (Тутракан) - ФК "Раковски-2005" (Калипетрово) - 3:0
ФК "Брадвари-08" (Брадвари) - ФК "Левски - 96" (Главиница) - 3:1
Класирането в Западна група води ФК „Панайот Хитов-2006” (Тутракан) с 23 точки.
Срещите в предстоящия 10-ти кръг:
ФК "Спортист" (Кайнарджа) - ФК "Левски - 96" (Главиница)
ФК"Спортист-Преславци" (Преславци) - ФК "Панайот
Хитов-2006" (Тутракан)
ФК"Левски-2" (Ножарево) - ФК "Заря-2006" (Цар Самуил)

Р
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справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
6 5151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - при пожар, наводнения, спешна медицинска помощ, катастрофи, произшествия
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”

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

1 ноември – Николай БУКЕВ, Гл. спец. „ИС”, Дирекция
„Социално подпомагане”-Тутракан
2 ноември – Мелекбер КАСЪМНАЛЪ, Социален работник, Дирекция „Социално подпомагане”-Тутракан
4 ноември – Румяна УЗУНОВА, Касиер , ДГС-Тутракан
4 ноември – Марин ГРЪНЧАРОВ, „В и К” – Тутракан
4 ноември – Зейнеб ЯХЯ, Мед. сестра, с. Цар Самуил,
община Тутракан
5 ноември – Костадин МАНЕВ, Кмет на с. Белица,

община Тутракан
5 ноември – Едис НИЯЗИ, Ст. счетоводител, Община
Главиница
5 ноември - Лютфен МЕХМЕД, Кмет на с. Калугерене,
община Главиница
6 ноември – Росица ЦОНЕВА, ст. спец. „Касиер”, Община Главиница
8 ноември – Димитра ЕФТИМОВА, Гл.спец. „Бюджет”,
Община Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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