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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 35

Година LII

19 - 25 септември 2013 г.

На 21 септември:

Тутракан ще празнува!
Д

вадесет години изминаха от решението
на Общински съветТутракан, с което денят
- 21 септември, е обявен за
Празник на града. Мотивът
за това са историческите
събития от 1940 година,
когато съгласно сключената тогава Крайовска
спогодба, Тутракан и цяла
Южна Добруджа са върна-

ти в пределите на Майка
България и е сложен краят
на румънската окупация.
На 21 септември 1940 г. в
Тутракан влиза българската армия и той е първият
освободен български град.
Началото на официалните
събития тази година ще
постави тържественото
заседание на Общинския
съвет, което ще започне

Уважаеми
съграждани,
За мен е чест да Ви поздравя с Деня
на град Тутракан - 21 септември!
Отправям своите пожелания за
здраве, успехи и празнично настроение към жителите, гостите и
приятелите на нашия град!
Благодаря на всички, които обичат Тутракан и
допринасят за неговото развитие и просперитет!
Убеден съм, че благодарение на съвместните усилия на
Общината, Общинския съвет, институциите, бизнеса и
на енергията, инициативността и волята на всеки един
тутраканец, ще постигнем по-добро бъдеще за нашите
деца, за нашия град!
Кмет на Община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

в 11:00 часа на 21 септември. Слово ще произнесе
кметът д-р Димитър Стефанов.
За участие в него са
поканени областният управител, народни представители, почетни граждани,
общественици.
Общинските съветници
ще разгледат предложението на КПД „Родно Лудого-

рие” за почетен гражданин да бъде обявен Вергил
Русев.
За своите спортни успехи
и особено заради фурора
на последното първенство
по канадска борба в Полша, с Грамота на Община Тутракан кметът д-р
Д. Стефанов ще награди
четирикратния световен
на стр. 2

Чудотворната икона на
Пресвета Богородица
"Достойно естъ" - в Тутракан

Уважаеми
съграждани,
Имам удоволствието да Ви
поздравя по случай празника на
Тутракан – 21 септември!
В дни като този, още повече осъзнаваме колко много ни свързват не
само гордото историческо минало,
посланията, мъдростта и духът на предците ни.
Обединява ни и волята заедно да израстваме като
съвременно общество, да следваме принципите на
демокрацията, да градим свой образ пред света, да
бъдем сред първите.
Нека оставим своя забележима следа в достойния път
на нашия град!
Иван НЕДЕВ,
Председател на ОбС-Тутракан
Русенската св. митрополия уведомява, че с благословението на Н.Св.
Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит и Св. Синод на
Българската православна църква – Българска патриаршия, от 21 септември до 1 октомври т.г. в Русенска епархия ще бъде пренесена за
поклонение иконата „Света Богородица – Достойно естъ”, намираща
се в ПКСХП „Св. Александър Невски” и подарена от Свещения Кинотис
на Св. Гора Атон на православния български народ.
Калина ГРЪНЧАРОВА
Тутракан е първият град, в който иконата ще бъде посрещната – на 21
а се говори за опти- септември (събота) в 13:00 часа в храм „Св. Николай". Тя ще отпътува
“ТГ”
мизъм в днешните на следващия ден в 15:00 часа за Разград.
кризисни времена си
е… чист оптимизъм. Но човекът, който присъства в
този брой на в. „Тутракански глас” със съжденията
си за развитие на бизнеса
в града, за вярата във възможностите, в шанса, в
хората, наистина е класен
оптимист, защото през
последните седем години
той доказа, че няма „Няма!”.
Това е Йосеф ЛЕВИ –
собственикът на фирма
„Кентоя България”, която
в Тутракан е позната с
инвестициите в строителството и реновирането на
много стари къщи, първите,
от които в Архитектурния
комплекс „Рибарска махала”.
Когато за първи път се
срещнах с Йосеф Леви преди
няколко години, при осъществяването на първите
му идеи тук, той беше все
същия оптимист. Тогава
разпалено говореше какво
може да стане в града,
как могат да се привлекат
чуждестранни инвеститори и туристи, как Тутракан може да се превърне в
на стр. 3

Йосеф Леви – един оптимист
в Тутракан!
Д
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РЕГИОН

19 - 25.09.2013 г.

На 21 септември:

НОВИНИ
ДНЕС – СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЛАВИНИЦА
На 19 септември от 14:00 часа, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Главиница.
Сесията ще започне с полагане на клетва от нов
общински съветник, последвано от разглеждане на
докладна записка на председателя на местния парламент д-р Себахтин Халид за избиране на нови членове
в постоянните комисии.
На вниманието на съветниците ще стои информация за текущото изпълнение на бюджета на Община
Главиница за първото шестмесечие на 2013 год., докладна записка за разрешаване на маломерни и слети
паралелки в ОУ „Н. Й. Вапцаров” за учебната 2013/2014
год. във връзка с настъпили промени в броя на учениците в 1-ви клас и няколко разпоредителни сделки с
общинска собственост.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА
ИНСТАЛАЦИИ ИЗПОЛЗВАЩИ РАЗТВОРИТЕЛИ
До 20 декември 2013 годите всички оператори,
извършващи дейности в обхвата на Наредба №
7/21.10.2003 г. задължително трябва да се регистрират в съответната РИОСВ. Указания за извършването
на регистрация, необходимите документи, образци и
такси са публикувани на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponentina-okolnata-sreda/36-vazduh.html.
Регистрацията е еднократна и е задължителна за
операторите, експлоатиращи инсталации, в които се
употребяват разтворители, независимо от консумацията им. Това са производителите на: бои, фармацевтични продукти, растителни масла, обувки, както
и машиностроителни предприятия, мебелни фирми и
ателиета за химическо чистене.
На регистрация не подлежат единствено дружествата с издадени Комплексни разрешителни.
За неизвършена регистрация в срок Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда санкция в
размер от 1000 до 10 000 лева.
НОВИ СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕДЛАГА
ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
Срокът за кандидатстване по Европейска схема
„Училищно мляко” изтича в края на м. септември, съобщават от Областната дирекция на Фонд „Земеделие”.
Освен тази възможност, заинтересованите трябва
да знаят, че до края на година изтича срокът за подаване на документи по Кредитна схема за инвестиции в
селското стопанство и Кредитиране на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони.
До 15 ноември тече срокът за Целеви кредит за
закупуване на минерален и/или семена и използването
на неокончателно сертифицирани собствени семена
за производство на пшеница, реколта 2014 г.
По Схемата за държавни помощи, до края на годината
могат да се подават документи Държавна помощ за
директни доставки на храни от животински произход,
до 1 октомври - Компенсиране на разходи срещу вредителя Доматен миниращ молец (Tuta absoluta Meyrick).
Указания за кандидатите може да бъдат намерени на
интернет сайта на ДФ „Земеделие“ www.dfz.bg, секция
„Държавни помощи“ или на място в Областна дирекция
на Фонда в Силистра, ул. „Симеон Велики“, №23, ет. 3
и 4, тел. 086 81 77 33 и 086 81 77 33.
КРИМИНАЛЕ
Лек автомобил „Фолксваген” е бил отнет противозаконно в село Старо село. Престъплението е
извършено в периода 10-12 септември. По случая работи РУ „Полиция” – Тутракан, образувано е досъдебно
производство.
В периода 12.09-13.09.2013 г. неизвестен извършител
в с. Преславци противозаконно е отнел лек автомобил
„Фолксваген - Пасат”, собственост на 44 годишен
мъж, от същото село.

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

Съобщение
Държавно горско стопанство-Тутракан разполага с
дърва за огрев през отоплителния сезон - 2 500 пр.куб.м
дървесина, само акация.
300 пр.куб.м от тях се намират на склад в Тутракан
и цената е 38,00 лв./куб.м с ДДС. В цената не влиза
товарене и транспорт. Дървесината е с дължина 2 м.
2 200 пр.куб.м дърва за огрев се намират в сечища
в ДГ „Боблата”. Цената е 30 лв./куб.м, като клиентът
сам си осигурява товаренето и транспорта. Дървата
са с дължина 2 м.
Лимитът за един човек е 10 пр.куб.м.
Всички граждани, които желаят да закупят дърва за
огрев, трябва да се запишат до края на м. септември
в Община Тутракан при Георги Чобанов.
Телефон за информация: 0866 60 621, вътр. 117

Тутракан ще празнува!
от стр. 1
и петкратен европейски
шампион и почетен гражданин на Тутракан Красимир
Костадинов, световния
шампион Сашо Андреев, вицесветовната шампионка
Димитрина Димитрова и
бронзовия медалист Пламен
Иванов.

За гостите на тържествената сесия в залите
на Обредния дом ще бъде
даден празничен коктейл, а
от 13:00 часа на отритата
сцена на кейовата стена
ще започне богата програма, включително концерт
ще изнесе виртуозът на кавал Теодосий Спасов, който
също е почетен гражданин

на Тутракан.
Всъщност, тази година,
развлекателните събития
за Празника на Тутракан
ще започнат ден по-рано
– в петъчния 20 септември с Рибен фест, като
реализацията му е по проект на Общината наречен
„Промоционална кампания,
насочена към подобряване

престижа на продуктите
от риболов и аквакултури
в община Тутракан”.
По време на Рибния фест
ще бъдат предложени различни атракции, а вечерта
от 19:00 часа е концертът
на музикантите от Б.Т.Р.
Повече информация – на
стр. 5.

Ловците да спазват Закона за биологичното
разнообразие по време на ловния сезон
Рени ПЕТРОВА
ъв връзка с началото на
ловния сезон на птици и
дребен дивеч, РИОСВ-Русе призовава ловците да спазват
стриктно разпоредбите на Закона
за биологичното разнообразие и
Закона за защитените територии,
като не допускат отстрел на защитени видове.
Рибари от гр. Силистра за открили прострелян ням лебед, който

В

по-късно е починал от раните си.
Сред защитените птици са всички видове лебеди, дневни и нощни
грабливи, див скален гълъб, гълъб
хларупар, прпедставителите на
разред врабчоподобни и кълвачи.
Най-често в този сезон се отстрелват пъдпъдъци, фазани,
гургулици, гугутки, гривяци, а от
водолюбивите птици – голяма белочела гъска, зеленоглава патица
и др., които са ловни обекти по

смисъла на Закона за лова. Поради близки морфорлогични белези
ловците биха могли да сбъркат
голямата белочела гъска с малка
белочела или сива гъска, които са
защитени видове.
В административно-наказателните разпоредби на Закона за
биологичното разнообразие за
отстрел на защитени видове за нарушителите се предвиждат глоби
от 100 до 5000 лева и лишаване

от право на лов от 1 до 3 години.
Важно е да се знае, че ловът
е абсолютно забранен на територията на поддържан резерват
„Сребърна” и резерват „Бели Лом”,
в землището на гр. Цар Калоян.
Контролът за спазване рапоредбите на специализираното законодателство се осъществява от
Регионалните дирекции по горите
и съответната РИОСВ.

Тежка катастрофа между Тутракан и
Нова Черна
26-годишен младеж загина
в жестока катастрофа,
станала късно следобед на
17 септември по пътя Силистра - Русе, в участъка
между Тутракан и село Нова
Черна.
Двама души, сред които
едно момиче, в много тежко
състояние, са откарани в

сблъскал челно с лек автомобил "Шкода Октавия",
шофиран от младо момиче.
Ударът е бил толкова силен, че бусът се е завъртял
и е отхвръкнал в съседната нива. Предницата му
е смачкана до неузнаваемост, а шофьорът е загинал
на място.

за тежкия инцидент се управляван от Г.Р.Х., на 25
години, от гр. Мартен.
изясняват.
В следствие на удара
Информация и снимки:
товарният автомобил се
БГНЕС
преобръща и излиза в ляво
н ф о р м а ц и я т а н а на пътното платно. ВодаПресцентъра ОД на чът на товарния автомоМ В Р - С и л и с т р а п о бил е починал на място,
случая гласи: „На 17.09.2013 а спътникът му П.Х.И., на
г., около 15.30 часа, по пътя 38 години, от гр. Русе, е
Русе-Силистра е допуснато с тежка телесна повреда
тежко ПТП от водача на и е настанен в болница в
лек автомобил „Шкода Ок- гр. Русе.
тавия” М.Н.Н, на 21 години,
Водачът на лекия автоот гр. Силистра, която мобил е откаран в ЦСМП
губи контрол над автомо- гр. Силистра със съмнение
била, навлиза в лентата за фрактура на ребро. За
за насрещно движение и изясняване на причините
се удря челно в товарен се води досъдебно произавтомобил „Пежо Партнер”, водство.

И

болниците в Русе и Силистра, където лекарите са им
направили животоспасяващи операции.
Инцидентът е станал на
завой, при суха настилка и
идеална видимост. Бус, който е пътувал от Силистра
в посока Нова Черна, се е

До късно вечерта полицията прави оглед на
местопроизшествието,
преди бусът да бъде вдигнат от автомобил на
"Пътна помощ". Заради катастрофата движението
на автомобили бе временно
преустановено. Причините

Стартира традиционната акция на полицията „Децата тръгват
на училище. Да ги пазим на пътя!”
ОДМВР-Силистра предприема
комплекс от мерки за безопасността на децата и опазване на
обществения ред във връзка с
началото на новата учебна година.
Конкретните действия бяха оповестени на пресконференция от
началника на отдел „Охранителна
полиция” главен инспектор Юлиян
Караславов. Уточнени са начините
за връзка и са актуализирани телефоните за контакт с районните управления на полицията, полицейските инспектори и специалистите
от Детска педагогическа стая.
Полицията извършва системни проверки по отношение изискванията за пребиваване на

малолетни и непълнолетни лица
в питейните и увеселителни заведения, каза главен инспектор
Караславов. При последната полицейска операция, проведена
на 7 септември, са проверени
26 питейни заведения и игрални
зали, като съставените актове са
10, а наложените глоби по фиш
– 9. Той увери, че пребиването
на малолетни и непълнолетни в
заведенията, продажбата на алкохол и тютюневи изделия на деца
и наркоразпространението ще
бъдат обект на постоянен контрол
от страна на полицията.
На първия учебен ден стартира
традиционната акция на полици-

ята „Децата тръгват на училище!
Да ги пазим на пътя!”, съобщи
главен инспектор Радостин Върбанов, началник на сектор „Пътна
полиция”. Той припомни, че целта
на превантивната инициатива е
да се намалят предпоставките
за пътни злополуки с малолетни
и непълнолетни. Статистиката
сочи, че от началото на годината в Силистренска област са
станали 15 пътни произшествия
с участието на деца и юноши, 5
от които тежки. Няма загинали,
пострадалите са 5.
И тази година ще бъде осигурено полицейско присъствие и
контрол в районите на училищата

в часовите пояси, когато децата
отиват или се връщат от учебни
занятия, увери гл.инспектор Върбанов. Вниманието ще бъде насочено към рисковите пешеходни
зони, кръстовищата и спирките на
градския транспорт.
В общинската администрация е
внесено предложение за изграждане на 10 повдигнати пешеходни
пътеки в Силистра, каза още Върбанов. Те ще бъдат разположени
основно в районите на учебните
заведения. Две съоръжения от
този тип са изградени вече в
Тутракан, като предстои в скоро
време такива да бъдат монтирани
в Главиница и село Айдемир.
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Към болницата - с внимание
Калина ГРЪНЧАРОВА
а първи път от осем години
насам (като изключим кадровите смени през 2004-та
и няколко хилядарки в насипно
състояние 1-2 години по-късно) принципалът на общинската
болница в Тутракан – местният
парламент в партньорство с Общината, обръща толкова сериозно
внимание на здравното заведение.
От края на 2011 г. до сега, темата
„Болница” е приоритет на местната
власт. В остри дебати, думите „финансов дълг”, „много задължения”,
„закриване”, „фалит”, „интереси”,
„виновни” многократно са били
разменяни. И винаги се е стигало
до положителна развръзка – фи-

З

нансова подкрепа.
Не прави изключение и последното заседание на Общинския
съвет проведено на 12 септември,
което предварително бе насрочено точно заради болницата, като
на две сесии преди това нейното
състояние също бе тема №1.
Читателят трябва да знае още,
че най-разгорещените спорове се
водят по време на заседанията на
Постоянните комисии, особено на
една от най-важните – Бюджетната. Там, нелицеприятно понякога,
но в интерес на гражданите, проблемите се поставят тет-а-тет на
масата – от една страна – принципалът (общинските съветници), от
друга – ръководството на болницата в лицето на управителя д-р
Недка Цветкова.
В хода на подготовката на последната сесия, точно на Бюджетната комисия, няколко часа бяха
дискутирани цифрите от отчета
за 7-месечието и плашещата сума
на дълга – почти 3 млн.лв. (2 920
хил.лв.), като се търсеха причините
за увеличението му. Най-големи

са задълженията към НОИ – 1 081
хил.лв., по които текат месечни
лихви.
Най-активният в тази дискусия
– общинският съветник Любен
Драгнев, е категоричен, че болницата трябва да бъде менажирана
по-добре, да има конкретна стратегия за намаляване на дълга и пред
съветниците да се казва истината,
цялата истина.
За първи път местните парламентаристи видяха финансовото
състояние на всяко отделение
представено в справки.
На заседанието най-напред бе
изслушан доклада на контрольора
на МБАЛ-Тутракан Младен Минчев, а след това и на управителя
д-р Недка Цветкова.
Очаквано, приходите на болницата се формират най вече от
постъпленията от Здравната каса
по работените клинични пътеки, а
също от платени услуги на граждани, потребителска такса и др.
- общо 1 572 392 лв.
В същото време разходите са
1 729 хил.лв., като най-големи са
перата за заплати и осигуровки

– 1 088 700 лв., 123 600 лв. – за
лекарства, 86 800 лв. – финансови
разходи, за външни услуги (софтуер, телефони, интернет и др.) – 157
хил.лв. и др.
Загубата, която е натрупана
за седемте месеца е 157 хил.лв.,
която, всъщност, е 200 хиляди,
ако не бе намалена с 40 хил.лв финансова помощ от общинския
бюджет.
В крайна сметка, в началото на
годината дългът на МБАЛ-Тутракан
е бил 2 725 хил.лв., а в края на
седеммесечието той достига почти
3 млн.лв. (2 920 хил.лв)
Кметът на общината д-р Димитър Стефанов припомни, че при
встъпването му в длъжност в края
на 2011 г., болницата е била със
задължения в размер на 3 100
хил.лв. и със запорирани банкови
сметки от НАП. Направо фалирала!
С последвалите от негова страна
разговори и преговори за разсрочване на дълга до закриване не се
е стигнало.
През миналата година финансовият ресурс на Общината бе
впрегнат в помощ на болницата и
тя бе подпомогната с 600 хил.лв.
от общинския бюджет, като очакванията бяха дългът да се намали.
Към днешна дата това все още не
се случва. Липсата на резултат от
вложените усилия е поводът за
тревога и включване за дебат в
дневния ред на няколко заседания.
Според д-р Недка Цветкова,
ако болницата успее до заработва
месечно по 250 или 300 хил.лв.,
през следващата година или след
година и половина, дългът ще започне да се топи, което не успокои
съветниците.
В болницата вече е реализиран
проект за 4 200 хил.лв. с който
са ремонтирани отделения и е
закупена най-модерна медицинска апаратура. Изискуемата от

управителния орган на проекта
устойчивост е 5 години и означава,
че ако междувременно (не дай си
Боже) болницата натрупа дългове
и някой кредитор я обяви в несъстоятелност, Общината ще трябва
да връща милионите. А 4 200 хил.
лв. са половината от годишния
бюджет на община Тутракан!
Това са мрачни изгледи, които,
да се надяваме, няма да се случат,
Според Вергил Русев, болницата
трябва да генерира повече приходи
и да минимизира разходите.
Оптимистът на тази сесия –
акушер-гинекологът д-р Любомир
Бойчев, чието отделение заработва
най-големите приходи в болницата, бе категоричен: „Не трябва
да говорим за оцеляване, а за
развитие!”, като припомни, че в залата има съветници от предходни
мандати, които са пропуснали да
проконтролират болницата през
годините и тя е трупала годишно
по 500 хил.лв. загуби.
Началникът на Хирургично отделение д-р Тошко Цаков също
припомни годините от 2004 до
2011-та, когато е споделил на
тогавашния кмет Георгиев притесненията си, че болницата затъва,
но думите му не били приети сериозно. Според него, „2 500 хил.
лв. дълг е умишлено направен и в
момента той не може да се изплати. С протекцията на Общината и
Общинския съвет се случи този
дълг и от престъпното управление
на един управител (б.р. визирайки
д-р Веселин Христов). Тази болница трябваше да се купи, затова
затъна”.
Не сме се събрали да кажем
дали ще закриваме болницата на
тази сесия, а искаме да разберем
как тя ще продължи напред – каза
кметът д-р Димитър Стефанов.
Правим и невъзможното, за да
я има, да има здравеопазване,
социална политика. Но трябва и
вие, от болницата, да направите
крачка напред, за да имаме мотив
да помагаме. Ако миналата година
бяхме вложили тези 600 хил.лв. не
в болницата, а за асфалтиране на
улиците, хората щяха да ни носят
на ръце. Ако проблемът на болницата са само лихвите към НОИ, то
Общината щеше да ги поеме. Не
са само те. Не можем да сме безразлични към дълг от 200 хил.лв.
за 7 месеца, които в края на 2013
г. има опасност да станат 400 хил.
лв. Искаме да чуем, че дългът ще
намалява с 500 хил.лв. на година.
Искаме да знаем как занапред ще
се управлява болницата, заяви
още кметът.
Общинският съветник Красимир Петров напомни, че не е

Адриан
ВАСИЛЕВ
гр. Русе

Българска съдба
Тръгне зло – да спре не чакай,
спре добро – търси му цака,
но недей да хленчиш, сънароднико!
Няма цар да те спасява,
няма Господ да ти дава,
щом я караш по балкански, грешнико!
Тъкмо гръб си поизправил,
пак ще трябва да се кланяш,
щом на място проветриво си роден.
Няма как – роден си малък,
тежък жребий – малък залък,
По-добре не чакай, братко, Видовден!
Божието дай на Бога
и плати на царя влога,
тъй, че нещо да остане и за теб.
Виждам, някой те обира –
в чуждото недей се взира:
юдино хоро така не ще да спреш!
И „Честито!” да се чуе
вместо „Нappy birthday to you!”,
мили мой, но неразумни юроде!
Щом на чужд се възхищаваш,
името си ще забравиш
и земята на която си роден.
От Балкана по-високо
и от Искър по-дълбоко
вярно – има, братко шопе, в този свят.
Но не ги изпепелявай,
на парче не ги продавай:
само с тях комай остана ти богат.
Без залудо да се зъбиш,
не забравяй - имаш зъби
и не давай да ги вади хитрият!
Даже да се сгромолясаш,
направи го с гръм и трясък!
Бог да чуе, че те има в този свят!
провеждано Общо събрание на
МБАЛ-Тутракан, което всъщност
представлява самата сесия. Той
предложи да бъде обявен конкурс
за управител на МБАЛ-Тутракан,
тъй като сегашният управител е
временно изпълняващ, а също и
да бъде представена Стратегия
за управление и намаляване на
дълга. Тези предложения станаха
и решения на сесията.
Освен това, общинските съветници дадоха съгласие за нуждите
на болницат да бъде закупен един
автомобил, втора употреба, на
стойност до 10 хил.лв.
В останалата част от заседа-

нието бяха приети решения за
допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за
2013 г., няколко разпоредителни
сделки с общински имоти, а също
и разрешение тутраканското читалище да кандидатства с проект
по Програмата за развитие на
селските райони.
Цветя и поздравления получи
за своя рожден ден от колегите
си и от общинската администрация председателят на Общинския
съвет Иван Недев при старта на
заседанието (на снимката долу).

Йосеф Леви – един оптимист в Тутракан!
от стр. 1 е темата за следващите
редове. Иде реч за Йосеф
Леви и неговия вече реализиран във висока степен
оптимизъм за Тутракан.
В офиса на „Кентоя” го
заварвам случайно. „Видя
ли какво стана сега? –
попита ме той веднага.
Помниш ли какво говорех преди няколко години
за Рибарската махала?
Ето, че стана! Общината
започва проект за нея.
Всичко ще се промени,
помни ми думата! Много
се радвам, че нещата се
получават!”
- Нека да припомним
на читателите от кога
е твоят интерес към
Тутракан?
- За първи път на 31
януари 2007 г. играх на
търг за закупуване на
къщи в Рибарската махала. Когато ги купих ми се
смееха някои хора, защото

интересна туристическа
дестинация. Все неща,
които през годините са
говорени, но на практика
частично реализирани. Тогава той каза: „Ще видиш,
че след няколко години
всичко ще се раздвижи и
твоят вестник също ще
бъде друг! И Общината ще
бъде друга”.
Признавам, помислих си:
„Еврейска му работа!”
Да, ама не! Общината започна реализацията
на проект „Трансмариска
– древното начало” и в
любимата на Леви Рибарска махала ще бъдат
възстановени 5 къщи, а
„Тутракански глас” наистина дръпна напред с
пълноцветието си, увеличения брой страници, с
тиража, с абонатите, с
приятелите… Но не това

районът бил паметник на
културата, трудно ще
реализирам това, което
искам. Едни казваха, че
нищо не разбирам, други –
обратното – че правилно
съм постъпил с покупката.
И колкото повече хора ми
казваха, че няма да стане,
толкова повече се амбицирах. Така шест години
аз се мъча да доведа клиенти тук, да инвестират.
Най-важното беше, както
казвам аз – моят материал
е въздухът, и направих от
него нещо. Сега вече моята работа не е „на въздуха”. Много съм доволен, че
другите го разбраха. Вече
цифрите са различни и на
къщите, и на инвестицията. На всеки е ясно, кое
колко струва – от плочката до времето. Аз минах
линията и ги чакам.
- Колко къщи сте закупили в Рибарската

махала?
- По принцип, имам 11
места в Рибарската махала плюс още две построени. Първата къща построена в Рибарската махала
в новите времена е от
мен. И когато взех всички
документи накрая за нея
пак ми се смееха. Затова
продължих да купувам,
всичката си сила натам
насочих. Имам повече от
90 места в града – сгради, апартаменти, земи, но
Рибарската махала е като
диамант за мен! Излъсках
го и започна да блести.
- Какви са сега очакванията?
- Знам какво ще стане,
но до 3 години няма да има
цена на тези къщи, ще
има само мнения, защото
никой няма иска да продава
историята. Това е магия
за мен, защото всеки сънува, ама не всеки път сънят

се сбъдва. Всъщност, не
трябва да се спи, когато
се реализират сънищата.
Аз така работя – няма да
или не, няма „Няма!”, всичко трябва да бъде на 105%.
Всички се мъчат да бъдат
на 100%, да, ама това вече
го има, познато е. Ако е
105% човек е различен!
- Йосеф Леви е на 105%?
- Да, аз съм на 105% и
нагоре. Аз не съм в моята
държава, въпреки че съм
българин. Имам много добър персонал във фирмата.
Тези хора вярват в това,
в което и аз вярвам и
така успяваме. Те са едно
парче от моя късмет. Човек може всичко да иска,
но без помощ не става.
Имах късмет да намеря
точните хора, защото с
мен е трудно да се работи. Когато разберат
моята линия е лесно. При
нас, израелците, има един

израз: „Когато се изкачваш по стълбата нагоре,
кажи „Здрасти” на всички,
които срещнеш!”. Защото
има и момент, когато ще
слезеш – нека тогава и те
да ти кажат „Здрасти”. Аз
уважавам всички!
Тутракан има потенциал. Ето от Общината
вече разбраха как трябва
да се работи. Рибарската
махала ще се промени.
Тук са идвали много мои
клиенти, но сега след
като видят, че Общината също е повярвала и
е там, ще погледнат по
друг начин.
Много е важно, че в този
град няма корупция, поне
не в големи размери, няма
мафиоти, градът е тих.
Много съм доволен, пак
ще кажа, за мен е важно
нещата да се случват.
Няма спиране, продължаваме напред! Няма „Няма!”.
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Първи учебен се казва Денят!
Калина ГРЪНЧАРОВА
Пенчо бре, чети!
Пенчо не чете.
Пенчо, работи!
Пенчо пак не ще.
Пенча го мързи,
гледа да лежи,
ходи, та се май,
търси да играй.
Време се мина,
Пенчо порасна,
иска да яде,
няма откъде.
ози стих на дядо
Славейков, който
ни кара да се усмихваме и одобрително
да поклащаме глава, е
писан през далечната

Т

подканващо във всички
школа в страната, включително и в четирите
общински в Тутракан,
Нова Черна и Цар Самуил, както и в държавното – Интерната в с.
Варненци.
Точно в 9:00 часа българският трибагреник
бе издигнат под любопитните погледи на първолаците и натрупалите
„училищен опит” ученици
и преподаватели.
Директорите на училища и техните гости от
Община Тутракан, родителите на първокласници поздравиха учениците
за първия учебен ден,

ɍɱɢɬɟɥɹɬɩɟɧɫɢɨɧɟɪȾɢɦɢɬɴɪɆɢɧɱɟɜɞɴɥɝɢɝɨɞɢɧɢɩɪɟ
ɩɨɞɚɜɚɬɟɥɩɨɪɭɫɤɢɟɡɢɤɜɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɛɟɩɨɤɚɧɟɧ
ɞɚɛɢɟɩɴɪɜɢɹɭɱɢɥɢɳɟɧɡɜɴɧɟɰ
ȼɢɤɬɨɪȽɨɪɚɧɨɜȼɟɱɟɫɴɦɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɤ

ɌɨɜɚɟɤɥɚɫɧɚɬɚɫɬɚɹɧɚɛɤɥɚɫɜɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ

ɉɨɫɬɚɪɚɬɪɚɞɢɰɢɹɦɟɧɱɟɫɜɨɞɚɡɚɇɚɞɨɛɴɪɱɚɫɧɚɩɴɪ
ɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɩɥɢɫɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ
ɋɨɧɹɁɥɚɬɚɪɨɜɚ

си различно украсени
емоции.
За първолаците – един
нестихващ интерес от
новия чин, през букварче-

в което трябва да привлекат на своя страна
учениците, увличайки ги
към нови знания, така
че чрез тях да поемат

ɉɴɪɜɢɹɬɭɱɟɛɟɧɞɟɧɡɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɈɍɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚ
ɜɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ȼɩɪɚɡɧɢɱɧɨɭɤɪɚɫɟɧɢɹɞɜɨɪɬɟɛɹɯɚɩɪɢɜɟɬɫɬɜɚɧɢɨɬ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɝɧɉɟɧɟɜ
ȽɨɫɬɢɧɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨɛɹɯɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧɂɜɚɧɇɟɞɟɜɤɨɣɬɨɜɪɴɱɢɩɨɟɞɧɚɤɧɢɠɤɚɫ
ɩɪɢɤɚɡɤɢɧɚɜɫɟɤɢɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɤɤɦɟɬɴɬɧɚɫɟɥɨɬɨɆɟɯɦɟɞ
ɘɦɟɪɢɨɛɳɢɧɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɧɢɤȺɞɟɦȺɞɟɦ
ɋɧɢɦɤɚɋɬɟɮɤɚȼȺɋɂɅȿȼȺ

ȻɴɞɟɬɟɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɩɨɠɟɥɚȾɟɫɢɫɥɚɜɚȺɧɝɟɥɨɜɚɦɚɣɤɚ
ɧɚɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɤ
ȿɦɨɰɢɹɬɚɧɚɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɜɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ

1888 г. И все е съвременен, нали! Без знания
човешкият живот би
бил не само труден, но
и скучен, безличен, непотребен. И макар да
имаме хиляди забележки
съм сега действащата
образователна система,
училищният звънец заби

като не скриха надеждата тази учебна година
да бъде по-успешна за
тях.
За дванадесетокласниците – годината е изключително важна – едно
трудно изпитание преди
крачката в бурния живот, носещ със себе

ɇɚɩɪɟɞɤɴɦɫɰɟɧɚɬɚɡɚɩɴɪɜɚɬɚɩɭɛɥɢɱɧɚɢɡɹɜɚɤɚɬɨ
ɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɤ

то до различния начин на
общуване. През първите
сълзи от непознатото
до онова: „Не било трудно, а интересно!” – в
края на годината.
За учителите – следващите десет месеца
в календара са време,

ɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɛɤɥɚɫɫɤɥɚɫɟɧɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȺɧɟɥɢɹɄɚɥɞɚɪɟɜɚ
ɢɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥɅɢɥɹɧɚȺɪɧɚɭɞɨɜɚ

вярната посока в своя
живот.
По време на церемониите на откриване на
учебната 2013/2014 година, първокласниците
във всички общински училища получиха подарък
от кмета на общината
д-р Димитър Стефанов
– книжка с приказки и
специално послание.
От името на областния управител Насуф
Насуф бяха прочетени
поздравителни адреси
за празника. Те са разпратени до всички 49
училища в Силистренска
област – от най-голямото – СОУ „Васил Левски“
в Дулово, до началното
училище в село Алеково
– най-малобройното в
областта.
Слушайте, слушайте!
Чудни камбани звънят!
Грее притихнал омагьосан денят.
Слушайте, слушайте! Чудни звънчета
звънят!
Първи учебен се казва
Денят!

На добър час!

Ваканциите през новата
учебна година!
След старта на учебната година, първите дни за
отдих на учениците ще са от 1 до 3 ноември - ваканцията е с наименованието „есенна”.
Коледната ваканция ще се разпростре от 24 декември до 5 януари - в този период ще бъде отбелязана
и Новата година, в учебна обстановка обаче, ще
празнуват Ивановците и Йордановците.
Да се порадват на зимата, без да са на училище
децата ще могат в рамките на четири почивни дни,
а именно от 1 до 4 февруари 2014 година. Тези дни се
падат между двата учебни срока, така че минава и
за междусрочна ваканция. Вторият срок с нови сили
трябва да започне на 5 февруари.
Пролетната почивка започва за всички учащи на
29 март, но за дванайсетокласниците приключва
преждевременно на 1 април, докато малките ще се
радват до 6-ти април.
За всички, освен за седмокласниците и дванайсетокласниците - 21 и 23 май са почивни дни, когато
ще се провеждат държавните зрелостни изпити и
националното вътрешно оценяване.
Краят на учебната 2013/2014 година ще настъпи
различно - за първокласниците тържествено на 22
май.
За учениците от 2 до 4 клас - с осем дни по-късно,
а именно на 30 май.
От 5 до 7 клас трябва търпеливо да дочакат до 13
юни за голямата свобода, а от осми до единайсети
клас ще се радват на лятото след 30 юни.
Първи приключват учебната година учениците от
последен клас, които ще броят до 12 след 15 май.
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Теодосий Спасов и рок група Б.Т.Р. ще
разтърсят Тутракан
вудневен празник ще зарадва жителите и гостите
на град Тутракан на 20 и
21 септември.
Група Б.Т.Р. и виртуозът Теодосий Спасов ще бъдат част от празника на Община Тутракан, който
ще се проведе на кейовата стена в
Крайдунавския парк в града.

Д

Празникът е обявен за Рибен
фест и има закачливо послание към
жителите и гостите на града – „Рибният дар на сцената е господар!”.
Събитието се провежда в рамките на
проект: „Промоционална кампания,
насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултури в община Тутракан” и се
финансира от Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“

и Европейския фонд за рибарство.
Жителите на Община Тутракан
ще бъдат поканени на нетрадиционен празник посветен на рибата
и нейните здравословни качества.
В рамките на два дни, организаторите са се погрижили атмосферата
в града да бъде изпълнена с много
музика и веселие и различни актив-

ности за населението. Изненади и
много смях ще поднесе на хората
водещият на празника – актьорът
от нашумелия сериал „Етажна
собственост“ по Нова ТВ, както и от
широкоекрания филм „Корпус за
бързо реагиране“ - Евгени Будинов.
БТР ще се качат на специално
изградената голяма сцена в центъра на крайдунавски парк на 20
септември, след като публиката

бъде подгрята от местни самодейни
групи и състави.
Събитието, което ще продължи
три часа, ще стартира в 18:00 часа.
Рибният фест продължава и на
21 септември от 13:00 часа, когато
са предвидени редица активности
за местното население на рибна
тематика, както и специалното участие на виртуоза на кавала Теодосий
Спасов, който ще зарадва публиката
с едночасово представление.
Организаторите гарантират 100%
забавление за малки и големи по
време на празниците.

Събитията по проекта ще повишат информираността на обществеността от доказаната полезност
и хранителна стойност на рибните
продукти, както и предимствата от
употребата на продукти от риба и
аквакултура.
Очаквания резултат от изпълнението на проекта предвижда да
се повиши културата на хранене
на гражданите на Тутракан, престижността на Рибарството, както
и конкретно потребленито на риба
и рибни продукти в региона на
Община Тутракан.

НЧ "Васил Йорданов - 1942 г.”,
с. Нова Черна:

Фестивал „Мамалига-2013”
ПОКАНА

ɋɤɴɩɢɩɪɢɹɬɟɥɢ

Партньорство за решаване на проблемите в образованието
Силистра по покана и с
участието на областния управител Насуф Насуф, както
и на заместниците му Вяра Емилова
и Джанан Халил, се проведе среща
на зам.-министъра на образованието
Мукаддес Налбант с представители
на общините – кметове и директори
на дирекции в общинските администрации. Представител на Община
Тутракан бе Стефка Станкова, директор на дирекция „Хуманитарни
дейности”. Срещата бе част от програмата на посещението й в област
Силистра.
„На следваща подобна среща ще
отчетем резултатите от решените
проблеми, споделени в този формат
на диалог между министерството,
областната администрация и общините“, заяви областният управител.
„Взаимодействието между властите
е правилният подход за реална комуникация и прагматични решения“,
каза от своя страна зам.-министърът.
От разясненията на г-жа Налбант
стана ясно, че предстои да влязат в
действие т.нар. рамкови правила, на
базата на които към регионалните инспекторати при МОН ще се създадат
обществени консултативни съвети за

В

обсъждане на проблемите на образованието. В тях ще участват представители на социалните партньори на
регионално ниво, вкл. общините, НПО
с опит в образователното дело, както
и родителски организации.
Два са основните приоритета на
сегашния екип на министерството
на образованието: предучилищната
подготовка и обучение, както и
професионалното образование,
което предстои да бъде обвързано
с бизнеса и икономиката на страната. В срещите, осъществени от
министерството, се открояват общи
проблеми, повечето от които са
характерни и за общините от област
Силистра. Един от тях е проблемът с
недостига на автобуси за извозване
на ученици до средищните училища.
Той бе поставен пред г-жа Налбант
от представителите на всички общини
от областта. Коментирано бе и осигуряването на повече безопасност
на превозните средства, ползвани от
фирми превозвачи.
Какви проблеми поставиха участниците в срещата, които са в унисон
с картината на образователната
система в страната? Преди всичко
е тревогата за състоянието на мате-

риалната база. Констатирано е, че е
остарял сградният фонд на училищата, нуждаещи се от саниране, вкл.
физкултурните салони и санитарните
възли. Зам.-министър Налбант препоръча на общините да участват поактивно с проекти по оперативните
програми на ЕС – заедно и паралелно
с училищата. Друг недостиг е на начални учители, а в перспектива и на
преподаватели по други дисциплини.
Изчислено е, до десет години 40% от
настоящите учители ще бъдат пенсионери. Обмислят се възможности
за стимулиране на младите хора да

изберат професията на учителя и да
останат по-дълго време в сферата
на образованието. Тези проблеми
вървят редом с демографския срив,
което налага промени в системата на
делегираните бюджети в училищата.
Поставена бе темата за увеличаване
на единния разходен стандарт, както
и на стандартите за извънучилищните учреждения. Друг проблем е
финансирането на детските градини
и събираните такси, както и обвързването на посещението на занятия в
училищата със социалното подпомагане в различните му форми.

ɂɦɚɦɟɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɬɨɞɚȼɢɩɨɤɚɧɢɦɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɩɴɪɜɢɹɮɟɫɬɢɜɚɥÄɆɚɦɚɥɢɝɚ´ɤɨɣɬɨɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɨɤɬɨɦɜɪɢɝɫɴɛɨɬɚɨɬɱɚɫɚɧɚɩɥɨɳɚɞɚɩɪɟɞ
ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɎɟɫɬɢɜɚɥɴɬɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɫɴɫɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɇɚɪɨɞɧɨɱɢɬɚɥɢɳɟÄȼɚɫɢɥɃɨɪɞɚɧɨɜ
ɝ´ɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɐɟɥɬɚɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚɟɞɚɫɟɫɴɯɪɚɧɢɢɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚɢɡɜɨɪɧɢɹɚɜɬɟɧɬɢɱɟɧɮɨɥɤɥɨɪɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹȾɚɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢ
ɩɴɫɬɪɨɬɚɬɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨɮɨɥɤɥɨɪɧɨɢɡɤɭɫɬɜɨɜɩɟɫɟɧ
ɬɚɧɰɫɥɨɜɨɢɯɪɚɧɚ
Ɇɚɦɚɥɢɝɚɬɚ ɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɪɭɦɴɧɫɤɨ ɹɫɬɢɟ ɧɨ ɫ ɩɪɟɫɟɥɜɚɧɟɬɨɧɚɱɟɪɧɟɧɰɢɨɬɫɟɥɨɑɟɪɧɚɊɭɦɴɧɢɹɜɞɧɟɲɧɚ
ɇɨɜɚɑɟɪɧɚɫɟɟɡɚɩɚɡɢɥɚɤɚɬɨɜɢɞɯɪɚɧɚɢɩɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧ
ɢɫɤɚɦɟɞɚɩɪɟɞɚɞɟɦɢɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɢɦɠɢɜɨɬɨɞɭɯɨɜɧɨɤɭɥɬɭɪɧɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɧɚɛɴɥɝɚɪɢɧɚɭɱɚɫɬɜɚɳɨɜɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ
ɧɚɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɬɚɧɢ
ȼɴɜɮɟɫɬɢɜɚɥɚɦɨɝɚɬɞɚɜɡɟɦɚɬɭɱɚɫɬɢɟɪɚɡɥɢɱɧɢɤɨɥɟɤɬɢɜɢɬɚɧɰɶɨɪɢɚɧɫɚɦɛɥɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ
ɢɞɪɭɝɢɮɨɪɦɚɰɢɢɨɬɫɬɪɚɧɚɬɚȼɹɪɜɚɦɟɱɟɳɟɫɟɨɬɡɨɜɟɬɟ
ɧɚɥɸɛɟɡɧɚɬɚɧɢɩɨɤɚɧɚɤɚɬɨɫɴɞɟɣɫɬɜɚɬɟɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚȼɚɲɢɤɨɥɟɤɬɢɜɢɞɚɩɨɤɚɠɚɬɩɴɫɬɪɚɬɚɮɨɥɤɥɨɪɧɚ
ɩɚɥɢɬɪɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɫɴɤɪɨɜɢɳɧɢɰɚɢɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚ
ɤɭɥɢɧɚɪɧɢɢɡɞɟɥɢɹɧɚɩɪɚɜɟɧɢɨɬɦɚɦɚɥɢɝɚ
ɓɟ ɛɴɞɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɩɨ ɦɟɥɟɧɟ ɧɚ
ɛɪɚɲɧɨɬɨɢɩɪɢɝɨɬɜɹɧɟɬɨɧɚɦɚɦɚɥɢɝɚȼɫɟɤɢɝɨɫɬɳɟɢɦɚ
ɭɧɢɤɚɥɧɚɬɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɫɢ ɧɚɩɪɚɜɢ ɫɚɦ ɦɚɦɚɥɢɝɚ ɜ
ɱɟɪɧɟɧɫɤɢɱɭɜɟɧɛɴɪɤɚɧɚɫɮɚɤɚɥɟɰɚɝɨɫɬɢɬɟɢɩɭɛɥɢɤɚɬɚɳɟɢɦɚɬɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɢɹɲɚɧɫɞɚɨɩɢɬɚɬɨɬɱɟɪɧɟɧɫɤɚɬɚ
ɦɚɦɚɥɢɝɚ
ȼɪɚɦɤɢɬɟɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɚɬɤɨɧɤɭɪɫɢ
Äɇɚɣɤɪɚɫɢɜɚɚɜɬɟɧɬɢɱɧɚɧɨɫɢɹ´ ɱɪɟɡɞɟɮɢɥɟɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬɧɚɪɨɞɧɢɧɨɫɢɢɨɬɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚɮɨɥɤɥɨɪɧɚ
ɨɛɥɚɫɬɍɱɚɫɬɧɢɤɢɥɢɝɨɜɨɪɢɬɟɥɳɟɧɚɩɪɚɜɢɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ
ɧɚɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɬɟɧɚɧɨɫɢɢɬɟɧɚɫɜɨɹɭɱɚɫɬɧɢɤ
Ʉɭɥɢɧɚɪɧɚɢɡɥɨɠɛɚɧɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɨɬɦɚɦɚɥɢɝɚ
ɀɟɥɚɟɳɢɬɟɞɚɭɱɚɫɬɜɚɬɜɤɨɧɤɭɪɫɢɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɢɡɩɪɚɬɹɬ
ɩɪɢɤɪɟɩɟɧɨɩɢɫɦɨɤɴɦɡɚɹɜɤɚɬɚ
Ɉɱɚɤɜɚɦɟ ȼɚɲɢɬɟ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ  ɝ ɧɚ
ɚɞɪɟɫɩɤɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɭɥÄɑɟɪɧɨɦɨɪɟ´ʋɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɇɚɪɨɞɧɨɱɢɬɚɥɢɳɟÄȼɚɫɢɥɃɨɪɞɚɧɨɜɝ´
Ɍɨɞɨɪɤɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚ  ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ɑɢɬɚɥɢɳɧɨ
ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨ
ɢɥɢ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɬɟ ɧɢ ɩɨɳɢ NQLJD#DEYEJ
FKLWDOLVKWHBQRYDBFKHUQD#DEYEJ
Ɍɟɥɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɤɨɧɬɚɤɬɢ
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От древните българи, преселенията им, техните държави
до образуването на българската народност
Д-р Камен ПАЛАТОВ
аписах тази статия, първо, заради невярната представа за исторически събития и личности наложени на
българите от учебниците по история в училищата. В
тях се разказва една псевдонаукообразна версия за нашия
произход, според която е дошло от някъде някакво малко
племе от 10-15 хиляди души, наричано българи, победило
една огромна империя и след това набързо изчезнало, като
оставило за наследство само своето име.
Във византийските хроники, включително и в тези на
Теофан и Никифор, от които е било преписано началото на
българската история, никъде не е казано, че българите на
Аспарух са били малобройно племена, напротив, българите
са били древен и голям народ - достатъчно голям, за да
изтласкат от Балканите многобройните готи и същевременно
ясно и отчетливо се разказва за преместването на славянските племена на север и запад и да опразнят почти цялата
дунавска равнина за новодошлите българи.
Второ - освен, че древните българи били малоброен народ,

Н

сторията на всички народи започва в дълбоката
древност, преди още да
възникнат техните държави. Когато
някой народ има зад себе си дълго
минало за него се разказва в библейски времена.
Древните българи за първи път
се споменават в анонимния римски хронограф от 354 г., който
представлява един старинен списък
от народи съдържащ 21 имена,
между които е споменато и името
българи. Те са описани, като потомци на праотеца Ной, по-точно на
неговия внук Зиези, което означава
родоначалник (баща на рода) на
българите (ziezi ex quo vulgares
= Зиези, от които са българите).
Освен от анонимния хронограф,
името българи, като особена етническа група различна от хуни,
авари, готи и славяни е позната на
гръцки и западни историци, още в
ранните епохи от 7-8 в. (Теофан),
но в по-късните векове, българите
са били назовавани понякога и хуни,
без да бъдат отъждествявани с тях
(В. Бешевлиев).
След биологическото и социално
израстване на човечеството до степен на народи и разселването им
по земята, на древните българи се
падна да населяват източна земя в
подножието и клисурите на планината Имеон и нейните разклонения
в Памир и Хиндокуш, където те създават своето първо древно царство
"Балхара" (Балх), наричано така от
индийците, а пък неговия народ те
наричали "балхи". Докато арменците

И

наричат този древен български
народ "булхи" в своята най-стара
география "ашхарацуиц" (светопоказател). Най-близките съседи на
древното царство "балхара" са били
таджиките, които са назовавали
народа му "булхор". Тези различни
имена ("балхи", "булхи", "булхор")
се отнасят за един и същи народ,
за нашите древни български предци. Царството "Балхара" наричано
още "Бактрия" от гърците е било
считана в дълбоката античност за
най-прочутата земя на Азия, която
историкът Страбон нарича в I в. пр.
Хр. "Перлата на Ариана", защото
"Балхара" е обитавана от древни
индо-ирански народи известни,
като арийци.
Българите са започнали да се
оформят като самостоятелно племе
през I-II в. сл. Хр., някъде в Централна Азия.
Как?
В Алтай от тюркския народ "огури" (оногури) се отделило едно
племе, наричано от китайците
"бугу" (пугур), което се преселило в
Седморечието, където седем реки
се изтичат от планината Тяншан в
югоизточен Казахстан към езерото
Балхаш, напоявайки плодородните
поля на местните ираноезични
племена, най-вече на усуните. Там,
смесвайки се с тях в продължителния съвместен живот, настъпва
асимилация с по-многобройните и
доминиращи иранци, в резултат, на
което възниква и се ражда нов народ, народът на древните българи.
Има няколко района, които пре-

тендират, че са прародина на българите. Това са:
1. Северен Афганистан, където се
намира древната Балхара.
2. Оазисът Бухара в Узбекистан.
3. Долините на Киргизия.
4. Планините на Таджикистан.
5. Седморечието.
Древните българи населявали
древното царство Балхара, чиято
столица Балх се е наричала още
"Зариаспа" ("зари' - злато и "аспа"
- кон), което на индийски, значело
златоконния град, тоест, градът
на златните коне. Това означава,
че коневъдството е било сериозен
поминък за известна част от населението, поради което би могло българите да се наричат конен народ,
но не номадски (чергарски), защото
пасели и отглеждали стадата си в
една и съща територия и зиме, и
лете. Освен това Балхара е бил разположен в една типична земеделска
област, така наречения "Балхарски
оазис" - обширно плодородно поле
напоявано от река Аму даря. Но,
друга не по-малка част от хората,
живеели в градове и се е занимавали с различни занаяти, като ковачи
изковаващи земеделските инструменти и оръжия, още грънчари,
кожари, тъкачи, гравьори, правещи
златни и сребърни украшения, а
земеделците осигурявали зърно за
прехрана. Населението в Балхара
е било многочислено и уседнало
в постоянни селища не по-малко
от няколко стотици, поради което
е съществувал и изразът "страната
на хилядата градове".

И така - най-старото българско
огнище на света се е намирало
при планините Памир и Хиндокуш
в древното и прочуто царство,
което индийците и арабите наричали "Балх" и "Балхара, арменците "Булх", а персите "Булгар" и "Булхор".
Защо след като древните българи
са обитавали този благодатен край
се принудили да го изоставят и
да се преселят масово на запад
към Европа, по-точно към Кавказ,
където западно от Каспийско море
се появила цяла голяма област в
централен Кавказ с име "Балкария"?
Балкарците са един от най-високопланинските народи на Кавказ.
Според руски учени балкарците са
се сформирали от смесването на
праисторически местни кавказци
с алани и българи. Предполага се,
че са се оттеглили високо в планините при някое от нашествията
на "варвари". Те наричали себе си
"таулула" - планинци.
Причината за изселването на
българите е била съкрушителното
нашествие на азиатските хуни,
които имали своя особена тактика
за изтощаване на противника,
състояща се в тяхната по-голяма
маневреност и неуловимост. Когато видели срещу себе си голяма
войска, те се разбягвали, за да се
върнат отново, щом узнаят, че тя се
е оттеглила надалеч. Освен това, те
съсипвали околните ниви и градини
и създавали постоянен недоимък и
глад, заради разбитите ниви и поля.
Но кои, и какви са азиатските
хуни по произход? Това е много

Ɇɭɪɚɞ ,,, ɨɤɨɥɨ 
ɝɤɨɦɟɧɞɚɧɬɧɚɬɨɡɢ
ɪɚɣɨɧɟɛɢɥɪɭɫɤɢɹɬɨɮɢɰɟɪɦɚɣɨɪɋɩɚɧɱɨɜɌɨɣɟ
ɨɩɚɡɢɥɫɱɟɫɬɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɤɨɧɚɫɟɥɟɧɢɟɨɬɧɚɲɟɫɬɜɢɟɬɨɧɚɬɭɪɰɢɱɟɪɤɟɡɢɢ
ɛɚɲɢɛɨɡɭɰɢɄɨɝɚɬɨɫɟɢɡɬɟɝɥɹɬ
ɪɭɫɤɢɬɟ ɜɨɣɫɤɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɬɨ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɤɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɪɟɲɢɥɨɞɚɩɪɟɢɦɟɧɭɜɚ
ɫɟɥɨɬɨɫɢɨɬȻɴɥɝɚɪɫɤɨɋɥɢɜɨɜɨɧɚɫɟɥɨɋɩɚɧɱɟɜɨɩɨɤɴɫɧɨ
ɫɬɚɜɚɋɩɚɧɱɨɜɢɫɬɨɜɚɢɦɟɬɨ
ɟ ɩɪɨɲɟɫɬɜɭɜɚɥɨ ɞɨ 
ɝɤɨɝɚɬɨɟɩɪɟɢɦɟɧɭɜɚɧɨɧɚɫ
Ⱦɭɧɚɜɟɰ
ɇɚɚɜɬɨɪɢɬɟɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɟ
ɫɟɥɨ ɫ ɩɨɞɨɛɧɨ ɢɦɟ ɢɦɚ ɢ ɜ
ɫɴɞɟɧɚɊɭɦɴɧɢɹ±ɫɋɩɚɧɰɨɜ
Ɉɬ ɧɚɲɢɬɟ ɞɟɞɢ ɢ ɩɪɚɞɟɞɢ
ɡɧɚɟɦ ɡɚ ɫɢɝɭɪɧɚɬɚ ɜɪɴɡɤɚ
ɦɟɠɞɭ ɋɩɚɧɰɨɜ ± Ɋɭɦɴɧɢɹ
ɢ Ⱦɭɧɚɜɟɰ  Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɉɪɢ
ɨɫɜɟɳɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɝɨɥɹɦɚɬɚ
ɱɟɲɦɚɜȾɭɧɚɜɟɰɜɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚɜɟɤɨɬɫɟɥɨɋɩɚɧɰɨɜɟ
ɞɨɲɥɚ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢɹ
ɤɨɹɬɨɟɭɱɚɫɬɜɭɜɚɥɚɜɤɭɪɛɚɧɚ
ɫɦɟɫɨɢɜɢɧɨɡɚɨɬɩɪɚɡɧɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɝɨɥɹɦɨɬɨ ɫɴɛɢɬɢɟ ɡɚ
ɨɧɨɜɚɜɪɟɦɟɩɨɫɬɪɨɹɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɛɟɥɨɤɚɦɟɧɧɚɱɟɲɦɚɫɞɜɚ
ɱɭɱɭɪɚ ɢ ɞɟɫɟɬ ɭɥɭɤɚ Ɍɨɜɚ ɟ
ɪɚɡɤɚɡɜɚɥ ɞɹɞɨɬɨ ɧɚ Ⱥɪɫɟɧ

ɌɨɞɨɪɨɜȺɪɫɟɧɨɜ
 ɋɥɟɞ ɧɚɩɭɫɤɚɧɟɬɨ ɧɚ ɚɛɚɡɢɬɟ ɜ ɫɟɥɨɬɨ ɫɟ ɡɚɫɟɥɜɚɬ
ɛɴɥɝɚɪɢɨɬɫɟɥɨɉɨɩɢɧɚɢɫɟɥɨ
ȼɟɬɪɟɧɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨɌɟɡɢɨɬ
ɫɟɥɨɉɨɩɢɧɚɡɚɫɟɥɜɚɬɞɟɫɧɢɹ
ɤɭɥɚɤɚɜɟɬɪɟɧɰɢɥɟɜɢɹɤɭɥɚɤ
ɚɤɨ ɫɟ ɨɛɴɪɧɟɦ ɫ ɥɢɰɟ ɤɴɦ
ɪɟɤɚȾɭɧɚɜ 
ɉɪɟɡ  ɝ ɫ ɋɩɚɧɱɨɜ ɟ
ɛɢɥɨ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚ ɨɤɨɥɢɹ
ɤɚɬɨɫɴɫɬɚɜɧɨɫɟɥɨɧɚɨɛɳɢɧɚ
ȾɨɥɧɨɊɹɯɨɜɨ
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɧɚɫɟɥɨɋɩɚɧɱɨɜȾɭɧɚɜɟɰɧɢɤɨɝɚɧɟɛɢɥɨ
ɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɨ ɉɨ ɝɨɞɢɧɢ ɬɨ ɟ
ɤɚɤɬɨɫɥɟɞɜɚɝɠɢɬɟɥɢɝɠɢɬɟɥɢ
ɝɠɢɬɟɥɢɝɠɢɬɟɥɢɝɠɢɬɟɥɢ
ɝɠɢɬɟɥɢɢ«ɩɪɟɡɝ
±ɠɢɬɟɥɢ ɩɨɞɚɧɧɢɧɚɇɋɂ 
Ɉɫɬɚɧɚɥɢɬɟ ɞɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɜɡɟɬɢ
ɨɬɢɫɬɨɪɢɹɬɚɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɢɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɨɤɨɥɢɹ
ɇɚɲɢɬɟ ɩɪɚɞɟɞɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨ
ɫɚɫɟɨɪɢɟɧɬɢɪɚɥɢɤɚɬɨɡɚɫɟɥɜɚɬɫɟɥɨȾɭɧɚɜɟɰɡɚɳɨɬɨɬɨɟ
ɛɢɥɨɛɨɝɚɬɨɧɚɜɨɞɚɩɚɫɢɳɚ
ɝɨɪɢɢɞɚɜɚɥɨɞɨɛɪɢɭɫɥɨɜɢɹ
ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɫɬɜɨɬɨ ɚ ɫɥɟɞ ɢɡɤɨɪɟɧɹɜɚɧɟ
ɧɚɱɚɫɬɨɬɝɨɪɢɬɟ±ɢɧɚɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ
ɋɥɟɞɜɚ

Дунавец - нашето село
от бр.34 ɈɥɬɟɧɢɰɚɜɊɭɦɴɧɢɹɩɨɞɚɞɟɧɚɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɞɨɦɢɧɢɫɬɴɪɚ
ɧɚɮɢɧɚɧɫɢɬɟȼɧɟɹɠɢɬɟɥɢɬɟ
Калин ГЕНОВ,
ɧɚɊɭɦɴɧɢɹɫɛɚɳɢɪɨɞɨɦɢɡ
Васил ВЪЛЧЕВ,
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɜɢɠɞɚɣɤɢ ɪɨɞɧɨɬɨ
адв. Иван ИЛИЕВ
ɦɹɫɬɨ ɧɚ ɛɚɳɢɬɟ ɢ ɩɪɚɞɟɞɢɟɥɨ Ⱦɭɧɚɜɟɰ ɟ ɱɢɫɬɨ ɬɟ ɢɦ ɨɫɜɨɛɨɞɟɧɨ ɡɚɹɜɹɜɚɬ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɨɫɟɥɨɉɨɩɪɟ- ³ɧɢɣ ɪɚɞɨɫɬɧɨ ɠɟɥɚɟɦ ɞɚ ɫɚ
ɞɚɧɢɹɧɚɧɚɲɢɬɟɞɟɞɢ ɜɴɡɜɴɪɧɟɦ ɢ ɩɪɟɫɟɥɢɦ ɧɚ
ɢ ɩɪɚɞɟɞɢ ɢ ɨɬ ɧɚɞɩɢɫɚ ɧɚ ɛɚɳɢɧɢɬɟ ɫɢ ɨɝɧɢɳɚ ɢ ɞɚ
ɩɚɦɟɬɧɢɤɚ ɜ ɞɜɨɪɚ ɧɚ ɰɴɪɤ- ɫɟ ɪɚɞɜɚɦɟ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɜɚɬɚ ɫɴɫ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɜɨɛɨɞɚ´ Ɇɨɥɛɚɬɚ ɢɦ ɟ ɞɚ
ɫɟɩɨɫɨɱɢɱɟɜɫɋɩɚɧɱɨɜɞɨ ɩɨɥɭɱɚɬ ɩɨɡɜɨɥɟɧɢɟ ɞɚ ɫɟ
ɝɫɚɠɢɜɟɟɥɢɚɛɚɡɢɌɟ ɡɚɫɟɥɹɬ ɜ ɫ Ⱦɭɧɚɜɟɰ Ɍɭɬɪɚɫɚɢɡɩɨɜɹɞɜɚɥɢɦɸɫɸɥɦɚɧɫɤɚ ɤɚɧɫɤɚ ɨɤɨɥɢɹ Ɍɟ ɦɨɥɹɬ ɞɚ
ɜɹɪɚ ɡɚɳɨɬɨ ɧɚɞɩɢɫɴɬ ɝɥɚ- ɢɦ ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢ ɡɟɦɹ ɡɚ
ɫɢ ´Ʉɨɝɚɬɨ ɢɡɛɹɝɚɯɚ ɚɛɚɡɢɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɢ ɩɨɫɬɪɨɹɜɚɧɟ
ɧɚɠɢɥɢɳɚɨɬɱɟɪɤɟɡɤɢɬɟɧɢɜɚ
ɨɫɬɚɜɢɯɚɞɠɚɦɢɹ«´
ȼɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨɧɚɈɫɜɨɛɨɞɢ- ɢ ɦɟɫɬɚ ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɢɦɚ ɨɳɟ
ɬɟɥɧɚɬɚɪɭɫɤɨɬɭɪɫɤɚɜɨɣɧɚɩɨ ɢɡɥɢɲɧɢ ɜ ɢɡɛɪɚɧɨɬɨ ɫɟɥɨ
ɜɪɟɦɟɧɚɜɨɣɧɚɬɚɢɫɥɟɞɧɟɹɜ ɤɚɤɬɨɢɞɚɩɪɟɤɚɪɚɬɫɜɨɛɨɞɧɨ
ɪɚɣɨɧɚɟɢɦɚɥɨɢɡɫɟɥɜɚɧɢɹɧɚ ɫɜɨɹɞɨɛɢɬɴɤɆɨɥɢɬɟɥɢɬɟɩɨɦɸɫɸɥɦɚɧɢ ɬɭɪɰɢ ɱɟɪɤɟɡɢ ɟɦɚɬɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɬɨɞɚɫɬɚɧɚɬ
ɬɚɬɚɪɢ  ɧɨ ɬɨɡɢ ɩɪɨɰɟɫ ɦɚɥ- ɦɟɫɬɧɢ ɠɢɬɟɥɢ ɢ ɩɨɞɚɧɢɰɢ
ɤɨ ɟ ɡɚɫɟɝɧɚɥ ɫɟɥɨɬɨ Ɍɨɝɚɜɚ ɩɨɞɱɢɧɹɜɚɣɤɢ ɫɟ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɜ ɫ ɦɟɫɬɧɢɡɚɤɨɧɢɆɨɥɛɚɬɚɢɦɟ
Ⱦɭɧɚɜɟɰɟɨɛɢɬɚɜɚɥɨɤɴɳɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɚ
ɈɬɤɴɞɟɢɞɜɚɢɦɟɬɨɦɭɋɩɚɧɈɬ ɦɚɪɬ ɞɨ ɸɧɢ  ɝ ɫɟ
ɪɟɲɚɜɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɨ ɜɴɩɪɨ- ɱɨɜ" ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɜɨɣɧɢɬɟ
ɧɚ
ɜɟɥɢɤɚɬɚ ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚ ɧɚ
ɫɴɬɫɦɨɥɛɚɬɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɨɬ ɧɚɫɪɟɳɧɨɬɨ ɫ Ɋɭɫɢɹ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɫɴɫ ɫɭɥɬɚɧ

С

насаждано в представите ни в течение на целия XX век, народът ни бил още и степен, номадски народ, докато българите се
описват във всички ранни източници, по-скоро, като планински,
отколкото като степен народ. Михаил Сирийски - древен историк, сочи, че тяхната най-стара земя се намира в клисурите на
планината Имеон. В Географията си Худуд-ал-Алам ги нарича
"планинци, които имат ниви и добитък".
Трето - освен малоброен, степен и номадски народ, който
говорел на език от тюркски или алтайски тип, разборът на тази
номадска теория, показа, че всички елементи, от които тя се
състои са обременени със сериозни научни недоглеждания
и недоразумения. Вместо малко племе, древните българи се
оказват голям и многоброен народ, "по-многоброен от пясъка в морето" - по думите на хазарския каган Йосиф. Вместо
номади - народ с древна култура, който живеел в постоянни
селища и градове. И най-накрая, вместо тюркско племе, те
се оказват народ, чийто език е бил сроден със специфичната
група памирски езици.

важно, защото дълго време у нас
се считаше, че древните българи
и азиатските хуни са един и същи
народ. Това не е вярно, защото
древните българи не са тюрки, но
е вярно, че те са влизали в състава
на хунската империя.
Прародината на азиатските хуни е
пустинното плато "Ордос" в северен
Китай, оградено откъм запад, север
и изток от голямата река "Хуанхъ"
(жълтата река). А пък откъм юг, платото е свързано с плодородни земи,
но пътят към тях е преграден от
Великата китайска стена, чрез която
е защитена от нападенията на "грабителите хуни", както ги наричали
индийците. През III в. пр. Хр. хуните
създали своя държава на територията на днешна Монголия. След
няколко столетия кръвопролитни
войни, едва през II в. сл. Хр. Китай
успял да разгроми хуните, като
покорил част от тях и ги разселил в
северните провинции на китайската
империя, а другата част от хуните се
спасили от унищожение, избягали
на север и запад и за двеста години изчезнали от полезрението на
историците. Но към средата на IV в.
сл. Хр. се появили край река Волга,
като мощен и прероден народ от
смесването им с ирански племена
и с угри от Сибир. Така възникнали
европейските хуни. Те достигнали
своята най-голяма мощ при Атила.
Империята, която той управлява от
434 до 453 г. се простирала от Италия до централна Азия и от Дунав
до Балтийско море.
Според легендата Атила е полу-

чил образованието си в Рим, където
е изпратен от чичо си Руа - вождът
обединил хунските племена в една
държава. След смъртта на Руа през
434 г. братовите му синове Атила
и Бледа поемат управлението. Две
години по-късно Бледа умира и
Атила остава сам на престола.
Между Атила и византийския император Теодосий Втори е сключен
мирен договор с паричен данък.
През 443 г. поради отказ от плащане, Атила нахлува с конницата
си в Източната римска империя и
превзема Сердика, Филипополис
и достига до Константинопол, но в
451 г. претърпява поражение от обединените сили на римляни, франки,
гали и вестготи, командвани от
родения в Дуросторум (Силистра),
римски пълководец Флавий Аеций.
Седем години по-късно, точно пред
вратите на Рим, Атила умира в 453
г. на върха на славата си от кръвоизлив в носа, а според други е убит.
Според легендата Атила е погребан в троен ковчег изкован от
злато, сребро и желязо и отрупан
с безценни трофеи от победите му.
Робите които са го погребали са
убити за да остане в тайна мястото
на което е положен. Това място още
не е намерено.
Атила имал трима синове: Елак е
убит през 454 г. само една година,
след като наследил баща си. След
смъртта им хунският съюз се разпаднал. Денгиз, вторият син, поел
контрола на земите на север от
долното течение на Дунав, а Ернах,
третият син, властвал над северна
Добруджа и причерноморските
степи. Денгиз решил да нападне
Византия и паднал убит във войната
през 468 г., а подчинените му хуни
са разселени около крепостите по
южния бряг на Дунава, срещу задълженията да пазят границата от
нападения на варварите. Земите на
север от Дунав са присъединени към
владенията на Ернах. Той станал
наследник на хунската империя и.
Изглежда е сключил мир с Източната римска империя, защото в продължение на четвърт век народът му
не напада Византия, а вероятно и
Константинопол редовно си плащал
ежегодния данък. Ернах починал
около 490 г. и контролът му над
хунския съюз отпада, в резултат, на
което твърде скоро хуните започват
да нахлуват на юг от Дунав, при това
и с участие на българи.
Следва
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Срещат се двама цигани: - Как е?
- Зле е.
- Защо зле?
- Жена ми спи с лорд Балтимор.
- Да, не е добре.
- Вярно, че и аз спя с неговата жена.
- Това е добре.
- Не е добре. Има две деца от мен.
- Това е зле.
- Но и от лорда жена ми има две деца.
- Тогава сте квит!
- Къв квит, бе?! Аз му правя лордове, а той на мен цигани!
Един човек отишъл при свети Петър и го помолил да отиде да види
как изглежда ада.
Петър се съгласил, човекът отишъл за един ден, гледа - танци, песни,
мадами... купон.
Върнал се в рая, отишъл пак при Петър, помолил да отиде за седмица.
Цяла седмица танци, песни, мадами ...
Върнал се при Петър и му казал:
- Виж какво, скучничко ми е тук, долу си е купон,пусни ме да си живея
там. Петър му казал:
- Добре, но билета е еднопосочен.
Отишъл нашият в ада, долу го чакат две дяволчета, хващат го и го
водят към казана.
- Чакайте бе, нали беше купон тука, какво става?
- Ааа, не бъркай туризма с емиграцията.
Една вдовица направила кекс и тръгнала за гробищата. По пътя обаче
изтървала кекса на в една локва. Като наближила гроба на мъжа си,
започнала да нарежда: - Хубав беше, Иванеееее!
Наблизо попът я дочул и припял:
- Не плачи, булка, друг ша намерииииш!
Вдовицата продължила: - Сладък беше, Иванеееее!
Попът и той:
- Не плачи, булка, друг ша намериииииш!
Вдовицата:
- С 3 яйца беше, Иванеееее!
Попът помислил, помислил, па рекъл:
- За реване си е, булка, такъв няма да намериш!
- Тате, откъде идват милионите бактерии в тоалетната, които "Доместос" убива?
- От "Активията" на майка ти.

Малки обяви

Магазин за модни дрехи

ПРОДАВАМ
Къща с офис на ул. "Родина" №38 в Тутракан
За информация: тел. 0866 65890
GSM: 0895 425 453 и 0887 553 884

Качествени маркови облекла на
много изгодни цени ще намерите в
магазина на ул. "Трансмариска" №26
За справки: 0894 527079

Дом за стари хора -Тутракан, ул. "Цибър" №1
Продава метална цистерна, ползвана, с вместимост 4 тона,
дължина 3.30 м, диаметър 1.25 м.
За справки: 0879668618 и тел. 61245

Купувам

празен парцел или част от дворно място в горната
част на гр. Тутракан близо до автобусна спирка.
За контакти: 0895665399

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Предлагаме размяна

на жилищен имот на ул. "Велико Търново"
№17а в Тутракан срещу двустаен апартамент
до 3-ти етаж в близост до парка и
допълнително споразумение.
Оглед след угворка.
За контакти: Иванка Калинова
тел. 0866 65 746

АГРОАПТЕКА

до Общинския пазар предлага:

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

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”,
"Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

Сканди

СУДОКУ

СМЯХ

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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В с. Цар Самуил реализират проект:

„Информационните технологии услуга на библиотеката”
Стефка ВАСИЛЕВА,
Библиотекар
иблиотеката при НЧ
„Искра-1928 г.” в с.
Цар Самуил от м.март
2011 г. е включена в програмата „Глоб@лни библиотеки
България”. Дарението е от
3 компютърни конфигурации, мултимедия с екран
и мултифункционално устройство - скенер, факс и
принтер.
Тази година Програмата
обяви Грантова схема за
финансиране на иновативни
проекти. Нашата библиотека кандидатства по
тази схема с проект „Информационните технологии
- услуга на библиотеката”.
Партньор по проекта е ОУ
”Стефан Караджа”, а ръководител - Адем Адем, председател на читалищното
настоятелство. Проектът
е на стойност 2640 лева,
като отпуснатата финансова помощ е в размер на 2
200 лева. Проектното предложение беше одобрено и в
момента работим по него.
То е в две тематични
области - „Открий света
на ИКТ с Глоб@лните библиотеки” - за обучение в
начална компютърна грамотност на хора над 50-годишна възраст и кръжок
„Краезнание” - събиране,
сканиране и систематизиране на снимков материал
от историята на селото за
изготвяне на албум.
Вече проведохме курсовете за начална компютърна грамотност с хора

19 - 25.09.2013 г.

Стартира проект за
ограничаване
популацията на
бездомните животни
„Ако се грижиш за мен, няма да съм на улицата” е
името на проекта, с който се е заело „Сдружение за
развитие на туризма в региона на Тутракан” в партньорство с Община Тутракан, Общинска ветеринарна
служба към БАБХ и СНЦ „Сдружение на рибарите
„Свети Никола”. Основната му цел е ограничаване
броя на безстопанствените и скитащи животни в
община Тутракан и свързаните с тях рискове като
зарази, ухапвания и др. Дейностите се осъществяват
с финансовата помощ на фондация „ЕкоОбщност”
и фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Ще се проведат
общо 13 обществени срещи и 15 лекции в училища, на
които ще се разясняват причините за наличието на
скитащи кучета и котки, ползата от кастрацията
и законовите изисквания за притежание на домашен
любимец. Гражданите ще имат възможността да
се запознаят с интересни факти, свързани с един
от най-наболелите проблеми в населените места и
хуманните начини за справянето с него.

Б

График на срещите:

над 50 години. Обучителят
Стефка Василева запозна
участниците в курсовете
с историята на компютрите, с началните стъпки на
текстообработка, сърфиране в интернет, както и с
ползването на електронна
поща, скайп и Фейсбук. Курсовете се проведоха в три
групи, за десет дни, по два
часа на ден.
Във второто тематично
направление, кръжок „Краезнание”, участват деца
от партньорската организация - училището. Събрани
са и са сканирани снимки по различни категории
– образование и култура,

бит, управление, поминък,
спорт, здравеопазване и
други. Предстои да бъдат
отпечатани в албум, както
и изготвяне на презентация
със събраните материали.
Вече закупихме със средства от проекта фотоапарат на стойност 440 лева
и дъска да писане. А всички
преки участници в проекта
ще осъществят едно посещение в библиотеката
в град Шумен за обмяна на
опит.
Като завършек на този
проект ще е концертната
програма „Вечер на моето
село”, където ще представим резултатите пред

местното население.
С тези дейности се стремим да постигнем целите
на проекта - за развитие
на местните общности, за
повишаване качеството на
местния човешки капитал
и приобщаването му към
глобалното информационно
общество, както и за развитие на институционалния
капацитет и устойчивост
на постигнатите програмни
резултати.
Всичко това е възможно
благодарение на програмата
„Глоб@лни библиотеки – България”, към която е и библиотеката при НЧ”Искра-1928
г.”, село Цар Самуил.

24 септември, 8:00-8:45 часа – с. Царев дол,
в Кметството
24 септември, 9:15-10:00 часа – с. Антимово,
в Кметството
24 септември, 11:00-12:00 часа – с. Търновци,
в Кметството
25 септември, 17:00-17:45 часа – с. Цар Самуил,
в Читалището
25 септември, 18:15-19:00 часа – с. Нова Черна,
в Читалището
27 септември, 8:00-8:45 часа – с. Шуменци,
в Пенсионерския клуб
27 септември, 9:30-10:15 часа – с. Варненци,
в Ритуалната зала
27 септември, 11:00-12:00 часа – с. Белица,
в Читалището

Новата учебна година бе
открита и в детските градини

ай-малките момиченца и момченца къде плахо,
къде по-смело започнаха новата учебна градина във всички детски градини и изнесени
групи в Тутраканска община.
С много песни, музика и танци, с любимите герои
от приказките бе изпъстрен техният празник!
На снимките: Моменти от празника в ЦДГ „Патиланчо” и ЦДГ „Славянка”

Н

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

19 септември – Нюргюл ФЕДЖРЕДИН, Нач.-отдел
„МТД”, Община Тутракан
20 септември – Симеон ГЕОРГИЕВ, Кмет на с. Шуменци, община Тутракан
20 септември – Вася КИРОВА, Спец. „АФО”, с. Сокол,
община Главиница
21 септември – Никола МАРИНОВ, Шофьор, Община
Тутракан

21 септември – Радослав СЛАВОВ, Шофьор, ДГС-Тутракан
23 септември – Петранка ГРЪНЧАРОВА, Гл.спец.
„АПОН”, Община Тутракан
23 септември – Дарина ВЕЛИКОВА, Ст.спец. „ГРАО”,
с. Старо село, община Тутракан
24 септември – Валентин ВЕЛИЧКОВ, Ст.спец. „Техник”, Община Главиница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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