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26 септември - 2 октомври 2013 г.

В Общински съвет-Тутракан:

От подмяна на решение на
местния парламент
до оставката на Иван Недев

Калина ГРЪНЧАРОВА
о време на провеждащите
се сега търгове за отдаване под наем на земи от
Общинския поземлен фонд (ОПФ)
е установено, че началната тръжна
цена на 1 дка не съответства на
решението на Общински съветТутракан взето на 1 август т.г.,
когато беше приета нова Наредба

П

за стопанисване, управление и
разпореждане с ОПФ.
Тази тревожна ситуация наложи
спешна среща на кмета д-р Димитър Стефанов и общинските съветници в следобедните часове на 24
септември. От разгорялата се дискусия стана ясно, че решение №372
на Общинския съвет, прието на
заседание проведено на 1 август,

е подменено. В протоколната книга
ясно личат поправките – за земи
от 1-ва до 5-та категория – вместо
70,00 лв. е написано 60,00 лв., а за
земи 6-та категория – вместо 60,00
лв. – 50,00 лв.
Протоколът с „новите” цени е
изпратен до областния управител
и след изтичане на законовите срокове решенията са влезли в сила.

Историята отпреди два месеца
сочи, че новата Наредба бе тема
за дебат на поне три заседания на
местния парламент, като „ябълката
на раздора” бе точно чл. 17, който
се отнася до размера на началния
размер на годишната наемна цена
на земята. Тогава бяха направени
различни предложения и в крайна
сметка бе прието, според категорията, цената да е 70 и 60 лева,
така както предлага в докладната
си записка кметът на общината.
На срещата техническият секретар Юлияна Бъчварова, която
е изготвила протокола, уведоми,
че председателят на Общинския
съвет Иван Недев (който през тази
седмица е представил болничен
лист) я е накарал да го поправи с
новите цени – 60 и 50 лева.
Търсейки правен изход от създалата се ситуация, кметът потърси
съдействие от областния управител Насуф Насуф и правния отдел
на областната администрация.
Междувременно група съветници от всички политически групи
– Адем Адем, Нехат Кантаров,
Сезен Поси и Шенол Молла от ДПС,
Вергил Русев и Данаил Николов от
БСП, Красимир Петров от Коалиция „Заедно за развитие на община
на стр. 2

Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница:

Цена 0.60 лв.

Читалището се
нуждае от промяна
Калина ГРЪНЧАРОВА
От средата на м. май в НЧ „Н.Й.Вапцаров” има избрано ново Читалищно настоятелство, което в своя мандат си е поставило за цел
работата на културната институция да се промени и от своята многогодишна закостенялост, полека-лека да стане притегателен център
с осъществени нови, интересни за обществеността инициативи.
Общото събрание проведено тогава премина бурно, а след него,
та и досега, „добронамерени” люде сеят лъжи и интриги с безсмислената цел да върнат колелото на историята.
Как работи сега Читалището, какви са намеренията на работещите
в него и на Настоятелството научаваме от новия секретар Светлана
ПЕТКОВА и председателя на Читалищното настоятелство Галина
ДИМИТРОВА.

ȽɚɥɢɧɚȾɂɆɂɌɊɈȼȺ

- Какви са намеренията на
Читалищното настоятелство за
бъдещето му развитие?
- Най-напред благодаря на
всички хора, които ни гласуваха
доверие, за да управляваме тази
културна институция, която е
център за работа и обогатяване
на културния, социалния и образователен живот на гражданите.
Новото читалищно настоятелство
има за цел да подпомогне организирането и реализацията на
комплекса от дейности, както
и да съдейства за повишаване

Местната власт е близко до хората, тя
решава проблемите им

ɏɸɫɟɢɧɏȺɆȾɂ

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Новият политически сезон за
Общинския съвет започна, а какъв
ще е той за Община Главиница?
- Сезон на активна дейност
предстои. За мен основната работа е търсенето на възможности
за финансиране, за подобряване
на условията на живот в община
Главиница чрез оперативните
програми, макар тази година да
приключва програмния период.
Ние имаме внесени два проекта
по Програмата за развитие на селските райони - за изграждане на
общинска пътна мрежа, за смяна
на водопровод в селата Дичево и
Суходол, а вторият е по мярка 322 за реконструкция и изграждане на
градска част в гр. Главиница. Надяваме се да са добре подготвени
и да успеем да подпишем договор,
въпреки моето притеснение, че
финансовият ресурс, който към

края на периода е много по-малък
и броят на общините, които биха се
класирали, ще бъде по-малък. Но
да се надяваме, че може постигнем
успех.
- Какви проекти се реализират
в момента в общината?
- Работи се по изграждане на
канал за предотвратяване от наводнение в с. Долно Ряхово. Една
голяма част се изгради. В същото
време се работи по изграждането
на рибарското селище по брега
на р. Дунав в с. Малък Преславец,
дейностите трябва да приключат
тази година. Това е един хубав,
макар и малък, обект.
В същото време се движат процедурите по другите два проекта,
за които имаме подписани договори - за изграждане на общинска
пътна мрежа и реконструкция на
спортния център на стадиона в гр.
на стр. 3

ɋɜɟɬɥɚɧɚɉȿɌɄɈȼȺ

- Как ще започне новият творчески
сезон тутраканското читалище?
- Новият творчески сезон официално стартира на 1 октомври, но
спокойно мога да кажа, че с изключение на ФТС „Детелини“, останалите
участници в групи и състави вече се
готвят усилено. Започваме сезона с
ТФ „Дунавска младост“ с художествен
ръководител Елена Атанасова, ВГ „Северина“ с ръководител Димитър Русев,
ФТС „Детелини“, който се води от
Стоян Дечев, Театрален състав „Борис
Илиев“ с ръководител Ценка Бойчева,
Детски оркестър с ръководител Димитър Русев и група „Акустика“, която се

активността на читалищните ръководства с цел създаване на
благоприятна творческа среда
за всички, ползващи услугите на
читалището, както и активизиране
обмена на информация между
Община Тутракан и нашата културна институция. Развитието на
читалищната дейност в общината
ще продължи в изпълнението на
няколко основни задачи - опазване
културно-историческото наследство и националните традиции;
спомагане изграждането на ценна стр. 3
ръководи от Володя Иванов.
Всички самодейни състави очакват
своите нови попълнения.
Сезонът стартирахме с участието
на ТФ „Дунавска младост“ и ВГ „Северина“ във фолклорната програма,
организирана от Община Тутракан, по
случай Празника на града. На 5 октомври ВГ „Северина“ ще вземе участие
във Фестивала на мамалигата по
покана на НЧ „Васил Йорданов-1942“,
с. Нова Черна.
ТФ „Дунавска младост“ получи
специална покана от НЧ “Дочо Михайлов-1906”, с. Бабук, да закрие
организирано от тях културно събитие,
в което ще вземат участие състави от
гр. Девин и други градове от страната.
- В какви събития през лятото
участваха съставите на Читалището?
- През месец май ВГ „Северини“,
ФТС „Детелини“ и Тодор Димитров от
Школата по акордеон към Читалището
взеха участие в V-я Национален събор
на читалищата – Бяла`2013, откъдето
получиха грамоти и поздравителни
адреси.
През месец юни беше закрит творческият сезон с много емоционален
концерт, на който препълнената зала
дълго аплодира на крака невероятнина стр. 3
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В Общински съвет-Тутракан:

От подмяна на решение на местния
парламент до оставката на Иван Недев

НОВИНИ
ɏɊȺɇɂɌȿɅɇɂɉɈɆɈɓɂɁȺȻȿȾɇɂɊȺɁȾȺȼȺȻɑɄ
Раздаването на хранителните помощи от интервенционните запаси
на Европейския съюз в Тутракан започва на 8 октомври, информира
Виолета Любенова от БЧК.
Общо 11 хранителни артикула ще получат социално слабите хора
- ориз, брашно, захар, олио, зрял фасул, леща, конфитюр, пчелен
мед, вафли, картофено пюре. Помощите ще се раздават в офиса на
БЧК на ул. „Крепостта” от 8:00 до 13:00 часа всеки работен ден до
края на месеца.
ɄɊɔȽɅɂɆȺɋɂɇȺɌȿɆȺÄȾɈȻɊɂɉɊȺɄɌɂɄɂɂ
ɇȺɍɑȿɇɂɍɊɈɐɂ³ɈɊȽȺɇɂɁɂɊȺɈɂɐɋɂɅɂɋɌɊȺ
През летните месеци Областен информационен център – Силистра
проведе проучване сред бенефициентите в областта, като целта беше
да се очертаят основните трудности при кандидатстване, изпълнение
и отчитане на проекти по Оперативните програми.
В ОИЦ-Силистра са получени 38 анкетни карти, като в тях са
описани както проблеми, така и предложения за промяна на сега
действащите правила. Точно това е и задачата на кръгли маси по
темата, където на база на изготвения анализ и обобщение на всички
анкети, трябва да се постигне съгласие по конкретни препоръки за
улесняване и опростяване на процедурите през Новия програмен
период 2014-2020. Изготвеният документ ще бъде връчен на Управляващите органи на Оперативните програми за разглеждане и при
възможност прилагане в действие.
Вчера бе проведена първата кръгла маса на тема „Добри практики и научени уроци” с представители на общински и областна
администрации и институции, а днес от 14:00 ч. ще беседват НПО и
образователни организации.
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
60 кв.м покрив на къща са изгорели при пожар, възникнал около
03.10 часа на 18 септември в Главиница. Пожарът е потушен от екип
на местния противопожарен участък. Причината, довела до произшествието, се изяснява.
Още два пожара – в сметище край Тутракан и в стърнища край
село Суходол, са загасили огнеборците на 18 септември. Няма преки
материални загуби.
За периода месец август/19.09.2013 г. неизвестен извършител прониква през неукрепени прозорци в два склада собственост на фирма
„ЕМ ЕЛ ПИ СИ” АД, находяща се в гр. Тутракан, и е извършил кражба
на 200 метра многожилен меден проводник, с различно сечение.
39-годишният М.Г. е задържан за грубо нарушаване на обществения ред. На 22 септември около 02:00 часа в питейно заведение в
Главиница М.Г. и В.Г. (35 г.) се държали непристойно, обиждали и
ругали клиенти и персонала на заведението. Те отказали да изпълнят
и разпореждане на пристигналите на адреса полицейски служители.
По случая се извършва проверка в РУ „Полиция” – Тутракан.
100 дка кайсиев масив е спасен от опожаряване край село Цар
Самуил. Той бил застрашен от горящи в близост сухи треви, запалени след небрежна работа с огън. Огнеборци от тутраканската
противопожарна служба са успели да загасят пожара, преди де се
стигне до материални щети.

ОБЯВА
Дом за стари хора гр. Тутракан обявява свободно
работно място за медицинска сестра /ако няма
желаещи мед. сестри, може да назначим фелдшер
или акушерка/.
Желаещите да получат повече информация за
длъжностните изисквания и работно време за обявената длъжност, могат да се обръщат към администрацията на ДСХ-Тутракан, ул.”Цибър” № 1, на
тел.61245 или GSM 0879668618.

от стр. 1 цена, загубата на Общината за
една година е 60 хил.лв., а за 5
години – 300 хил.лв. Отделно още
3-4 хил.лв. е загубата от стъпката
при наддаването.
При създалата се патова ситуация, Общинският съвет бе принуден да вземе своите решения в
законовата изискуема норма, за да
не се провали стопанската година.
Резултатите от проведените до
настоящия момент търгове се признават – това е първото решение,
а второто – търговете продължават
и за останалите землища съгласно
публикуваната Наредба, т.е на цени
60 и 50 лв./дка.
Дебатът по подмяната на решението на съветници продължи
и в точка Разни, когато думата
бе дадена на председателя Иван
Недев да обясни защо е действал
така: „Не знам инцидентно или планирано стана, за да бъда атакуван
по този въпрос. Първо, искам да
кажа, че на последните сесии нямат
друг дискутиран въпрос толкова
много колкото този. По Наредбата
най-много се дискутира по член
17-ти в комисиите, и на самите
сесии, по този въпрос се правиха
най-много предложения. Когато
дойде време след всички тези
обсъждания, аз попитах и себе си
и секретарката: „Последно ние за
какво гласувахме?”. Тук е моята
грешка, че тогава аз трябваше да
питам кмета и да изясним нещата.
Аз останах с убеждение, че това е
приемливата цена и трябва да ви
кажа, че не съм се ръководил от
нищо лично, защото сега може би
ще има обвинения: Понеже, синът

Тутракан”, Любен Драгнев, Румен
Паунов, Сашко Змеев, Светла
Стоянова и Юрий Василев от ГЕРБ
внесе искане за свикване на извънредна сесия поради констатирано
несъответствие между внесения
проект за Наредба за стопанисване,
управление и разпореждане с ОПФ
с докладната записка на кмета на
общината и взетото решение №372
на заседанието на 1 август.
Сесията се състоя вчера – 25
септември в присъствието на 15
общински съветници включително и председателя Иван Недев.
Заседанието се води от неговия
заместник Светла Стоянова.
В представената докладна записка, кметът д-р Димитър Стефанов
информира, че „е подменена волята на общинските съветници в
параграф 25, касаещ началния
размер на годишната наемна цена
на земеделска земя от ОПФ за
декар.” С негова заповед е спряно
провеждането на търгове за отдаване под наем на земеделска земя
за срок от пет стопански години
за землищата на селата Търновци,
Белица, Варненци, Шуменци, Преславци и Пожарево до вземане на
решение от съветници за понататъшни действия.
До този момент обаче са проведени търгове за земи в селата
Нова Черна, Сяново, Цар Самуил
и Старо село.
6 хил.дка са земите от ОПФ,
които са пуснати сега на търг,
информира още кметът. Следствие на подмяната на решението,
при разлика от 10 лв. в началната

ми работи земи, едва ли не аз от
тези съображения съм го направил.
Той да вземе 800 декара по 10 лв.
и това са 8000 лв. Те не му правят
икономиката.
Просто останах с убеждение, че
това е консенсусът и това трябва
да се приеме. Само този, който не
работи, той не греши.
Вярно е, че съм направил грешка, но защо толкова много се
драматизират нещата и се политизират. Тук, два дена какво ли
не говори целият град, едва ли
не трябва да ме разстрелят сега.
Трябва ли по този начин да завършвам аз кариерата си? Толкова
ли е голяма тази грешка, че трябва
и прокуратурата да занимаваме?
Просто нещата вече отиват в друга
крайност, политизират се.
…Между другото, аз си давам
оставката като председател на Общинския съвет. Не знам дали имам
право това днес да го направя, тъй
като съм болничен. Ако не, тогава
на следващата сесия, но, ето тук заявявам при тази ситуация след това
оплюване, след всичко това, аз не
мога повече да бъда председател
на Общинския съвет. През цялото
време през този мандат - 2 години
аз мисля, че работихме добре.
Благодаря ви! Както решите от тук
нататък, каквото решите. Считайте,
че от днес съм си дал оставката.”
„Кметът на общината да обърне
внимание на общинската администрация и по-точно на „Общинска
собственост”, които са виновни
колкото и Недев, каза Нихат Кантаров. Те подвеждат кмета, гафовете
не са един или два. Колко решения

има върнати заради грешките на
„Общинска собственост”. Ако бяха
гледали решенията внимателно
нямаше да се пуснат търговете”.
„Първо, решенията на Общинския съвет пристигат в общинска
администрация след като са изпратени за одобрение от областния
управител. Второ, решенията се
качват в сайта от Общинския съвет,
а не от общинска администрация.
И трето, „Общинска собственост” и
всички дирекции в администрацията работят на базата на решенията,
които са подписани от председателя на Общински съвет и след това
са одобрени от областния управител след като е изтекъл срока
за обжалване. Може ли общинска
администрация да подлага всяко
едно решение на Общински съвет
на съмнение дали то е законосъобразно или дели е подменено. Не
мисля, че вина има общинска администрация.” – в отговор защити
общинските служители секретаря
на Общината Даниела Гвоздейкова.
В края на заседанието, общинският съветник д-р Топал информира за още една подмяна на решение на Общинския съвет - №381 от
12 август, отнасящо се до стъпката
за наддаване. При гласуването е
записано, че „за” са били 9 съветници, а д-р Топал бе категоричен,
че е гласувал "въздържал се" и
решението би следвало да не се
счита за прието.
Така в началото на есента и на
новия политически сезон в Тутракан, Общинският съвет се оказа без
председател, а на прокуратурата й
се отваря работа.

Отчетът за изпълнението на общинския бюджет
на Главиница е приет
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɟɞɨɜɧɨɬɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ±Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɛɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɚɧɚɣɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɚɬɚɬɟɦɚɡɚɞɟɛɚɬ
ɛɟ ɨɬɱɟɬɴɬ ɡɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚ
ɩɴɪɜɨɬɨ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ ɉɪɟɞɢ
ɞɚɡɚɩɨɱɧɚɬɩɪɟɧɢɹɬɚɩɨɧɟɝɨ
ɤɥɟɬɜɚ ɩɨɥɨɠɢ ɧɨɜ ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɤ ɨɬ ɥɢɫɬɚɬɚ ɧɚ
ȿɇɉ±ɎɟɪɚɞɊɟɞɠɟɛɤɨɣɬɨ
ɡɚɟɦɹɫɬɨɬɨɧɚɨɫɜɨɛɨɞɟɧɢɹ
ɩɨɪɚɧɨɇɚɢɦɆɸɦɸɧɩɪɟɦɢɧɚɥɧɚɪɚɛɨɬɚɜɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɤɚɬɨ Ƚɥɚɜɟɧ
ɫɟɤɪɟɬɚɪ
ɋɴɫɬɚɜɢɬɟ ɧɚ ɬɪɢ ɨɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɢɬɟ ɤɨɦɢɫɢɢ ɛɟ ɩɨɩɴɥɧɟɧ ɫ ɧɨɜɢ ɱɥɟɧɨɜɟ ȼ
Ȼɸɞɠɟɬɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɜɟɱɟ
ɱɥɟɧɭɜɚɋɟɧɢɯɚɇɢɚɡɢɚɡɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɛɟɢɡɛɪɚɧɊɚɲɤɨȾɟɧɟɜɑɥɟɧɧɚɤɨɦɢɫɢɹɬɚ
ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɥɢɝɢɹ ɢ
ɫɩɨɪɬ ɟ Ɏɟɪɚɞ Ɋɟɞɠɟɛ ɚ ɜ
ɤɨɦɢɫɢɹɬɚɡɚɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟɢɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟɧɚɤɨɧɮɥɢɤɬ
ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɱɥɟɧ ɟ Ɋɚɲɤɨ
Ⱦɟɧɟɜ ɚ ɧɟɢɧ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɟɄɟɧɚɧȾɭɪɚɧ
ɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɢɹɬ ɛɸɞɠɟɬ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɟ ɜ
ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ    ɥɜ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɢɹɬ ɩɥɚɧ ɤɴɦ
ɤɪɚɹ ɧɚ ɦɸɧɢ ±   
ɥɜɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɡɚɫɴɳɢɹ
ɩɟɪɢɨɞɟɥɜ
Ɉɬɱɟɬɴɬ ɡɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
ɜɤɥɸɱɜɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
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ɛɸɞɠɟɬɚɧɚɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɢɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɢɫɛɸɞɠɟɬɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɪɚɡɯɨɞɢɬɟ ɡɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɩɪɹɤɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɱɪɟɡɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹɛɸɞɠɟɬ
ɨɬɱɟɬ ɡɚ ɩɨɫɬɴɩɢɥɢɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɧɚɛɢɪɚɬɟɥɧɢɢɢɡɜɴɧɛɸɞɠɟɬɧɢɫɦɟɬɤɢɢɮɨɧɞɨɜɟ
ɤɚɤɬɨɢɰɟɥɟɜɢɬɟɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɩɪɟɜɟɞɟɧɢ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɨ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢ ɞɪɭɝɢɬɟ ɨɬɪɚɫɥɨɜɢɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɩɨɞɝɨɬɜɟɧɢɬɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɫɩɪɚɜɤɢ ɩɨ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɞɚɞɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɡɚ ɨɬɝɨɜɨɪ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɜɴɩɪɨɫɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ
Ɋɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɬ ɧɚ ɋɍɉɐ
Ⱦɭɪɚɧ Ɇɚɯɦɭɞɨɜ ɞɚɞɟ ɪɚɡɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨ ɫɟɝɚɲɧɨɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹ Äɋɍɉɐ

ɢɦɚ ɧɭɠɞɚ ɨɬ ɩɚɪɢ ɢɦɚ
ɝɨɥɹɦɚ ɛɚɡɚ ɤɨɹɬɨ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɞɴɪɠɚ ɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɂɦɚ ɫɩɨɧɫɨɪɢ
ɧɨ ɬɟ ɧɟ ɪɟɲɚɜɚɬ ɧɚɲɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ´±ɤɚɡɚɬɨɣ
Ⱦɚ ɫɟ ɩɨɞɝɨɬɜɢ ɹɫɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɋɍɉɐ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɨɛɳɢɧɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɧɢɤɋɟɣɮɢɋɚɥɢɦ
ɋɍɉɐɜɦɨɦɟɧɬɚɫɟɨɛɢɬɚɜɚɨɬɥɢɰɚɩɪɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬ
 ɇɚ ɧɟɝɨɜɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ
ɢɦɚ ɡɚɳɢɬɟɧɨ ɠɢɥɢɳɟ ɫɴɫ
ɥɢɰɚɚɫɴɳɨɢɐɟɧɬɴɪɡɚ
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟ ɜ
ɤɨɣɬɨ ɠɢɜɟɹɬ  ɥɢɰɚ ɫɬɚɧɚ
ɹɫɧɨɧɚɫɟɫɢɹɬɚ
ɋɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ ɩɪɢɟɯɚ ɞɨɤɥɚɞɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɡɚ ɪɚɡɪɟɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɦɚɥɨɦɟɪɧɢ ɢ
ɫɥɟɬɢ ɩɚɪɚɥɟɥɤɢ ɜ Ɉɍ Äɇ
Ƀȼɚɩɰɚɪɨɜ´ɜɫɅɢɫɬɟɰɡɚ

ɭɱɟɛɧɚɬɚɝɨɞɜɴɜ
ɜɪɴɡɤɚɫɧɚɫɬɴɩɢɥɢɩɪɨɦɟɧɢ
ɜ ɛɪɨɹ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɜ ȱɜɢ
ɤɥɚɫ ɢ ɧɹɤɨɥɤɨ ɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɢ ɫɞɟɥɤɢ ɫ ɨɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ

ɇɨɜɢɹɬɨɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɤ
ɎɟɪɚɞɊɟɞɠɟɛ
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Читалището се нуждае от промяна

ȽɚɥɢɧɚȾɂɆɂɌɊɈȼȺ

от стр. 1
ностна система у децата и младежите; поддържане и обогатяване
материалната база; разработване
и реализиране на проекти за общностно местно развитие и финансиране на читалищната дейност;
ще разшири съдържателния и
социалния обхват на читалищната
дейност за привличане на по-широк кръг население; ще развива
ползотворното сътрудничество
между читалищата на територията на община Тутракан, региона
и страната, а също ще поддържа
активно партньорство с общинската администрация, както и с
културните институции и бизнеса
за взаимна полза.
Ще продължи обновяването на
библиотечния фонд в зависимост
от читателските интереси, подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и
нуждите на населението.
Що се отнася до културно-масовата дейност, ще следим стриктно
за осъществяване на културния

календар за читалищните прояви
и повишаване на художественото и
жанрово разнообразие на културните мероприятия. Читалището ще
участва в културните мероприятия
на община Тутракан, в честване
на официалните и традиционни
празници, сборове и годишнини,
в провеждане на мероприятия,
свързани със съхраняването, развитието и популяризирането на
местни традиции и обичаи.
С внимание ще се отнесем към
любителското художествено творчество. Ще работим за привличане
на специалисти–ръководители,
а любителските състави и индивидуални изпълнители активно
ще участват в културно–масови
събития. Надяваме се, да създадем нови съвременни форми на
любителското творчество, отговарящи на интересите на младото
поколение.
- Как трябва да се развива Читалището, за да бъде притегателна
културна институция?
- Финансовото състояние на
читалището трябва да се подобри. Има различни начини – чрез
дарения и спонсорства, наем за
ползване на читалищно имущество
и помещения в сградата, осъществяване на контакти с личности
и фирми за набиране на допълнителни средства за по-активно
участие на любителските състави
и индивидуални изпълнители в
местни и национални програми,
конкурси и фестивали.
Приоритет на новото Читалищно
настоятелство ще бъде работата

по собствени проекти и такива в
сътрудничество с други НПО и Община Тутракан. На 20 септември т.г
във Фонд „Земеделие” - Силистра
входирахме проект по мярка 321 от
Програмата за развитие на селските райони - “Читалището – извор на
култура и ценности”. Проектът е на
стойност 977 845,09 лв. От тях 647
906,35 лв. са за СМР – саниране,
смяна на дограма, врати прозорци в цялата сграда, шпакловане,
боядисване, измазване, ремонт
на покрив, подмяна на паркет,
цялостен ремонт на санитарните
помещения, съблекални, репетиционни, музикални кабинети,
библиотека, изграждане на рампа
за инвалиди, изграждане на отоплителна инсталация, закупуване
на климатици за охлаждане на
помещенията през лятото и др.
233 278,74 лв. – за оборудване и
обзавеждане – мебели, музикални
инструменти, шкафове, лаптоп,
музикална уредба, осветление,
мултимедия, смяна на столовете
в зрителния салон, закупуване на
80 бр. още столове в малката зала,
фотоапарати, камери и др. 49 200
лв. за закупуване на микробус.
Това е първата стъпка, с която
поставяме началото на активна и
всеотдайна работа за развитието
на читалище “Н. Й. Вапцаров –
1873” в Тутракан. Ние искаме да
постигнем положителна практическа промяна в живота на
гражданите, ще работим за Вас и
винаги ще бъдем отворени да приемаме Вашите съвети, препоръки,
забележки.

ɋɜɟɬɥɚɧɚɉȿɌɄɈȼȺ

от стр. 1
те танцьори и техният ръководител
– Елена Атанасова.
За тези събития аз мога да
говоря като страничен наблюдател и не само... Включих се като
доброволец в подготовката за
участието на читалището в дните
„Огнения Дунав“ организирани от
Община Тутракан и по-специално
за фолклорната вечер „Огнени
песни и танци край Дунава”, която
основно бе организирана от НЧ
“Н.Й.Вапцаров-1873”. Поканени бяха фолклорни състави от
читалищата в общината и други
общини, както и гости от съседна
Румъния. Въпреки лошото време
и „екстремните“ условия, които ни
предложи то, хората се насладиха
и в пряк, и в преносен смисъл на
невероятната кулинарна изложба,
песните и танците на наши и гостуващи самодейци, шегите на небезизвестния актьор Евгени Будинов,
нестинарско шоу и невероятната
Валя Балканска.
През месец август децата и

Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница:

Местната власт е близко до хората, тя решава проблемите им
от стр. 1 станция вече?
- Да, Пречиствателната станция
в Главиница работи, макар и с
големи трудности във връзка със
самия цикъл, по който се преработва и се пречиства водата. Но
всяко начало е трудно, така е и за
Пречиствателната станция. Това е
лично мое голямо притеснение, но
се надяваме придобивайки вече
опит да преодолеем проблемите с
нея. Хубавото е, че я има, лошото
е, че тръгва с проблеми.
- Кога започвате подготовката
за зимния сезон?
- От другата седмица пускаме
процедурата, за да имаме време
да изберем изпълнителите, които
ще извършат снегопочистването
и поддържането на пътищата на
територията на община Главиница.
Надявам се с корекциите в
общинския бюджет да закупим и
едно транспортно средство, за да
можем за осигуряваме услугата
„Домашен Социален Патронаж”
и „Социална Трапезария” в още
пет села, които са лишени от тази
услуга. Така ще дадем възможност
на възрастните и нуждаещите се
самотни хора да имат осигурена
храна.
- Има ли при Вас случаи на забавяне реализацията на проекти
заради обжалване на процедура
за избор на изпълнител от страна
на неспечелили фирми?
- Да, имаме един такъв случай.
Това е процедурата за избор на
изпълнител за изграждане на
преди малко споменатия канал в с.
Долно Оряхово. Една от фирмите
обжалва в КЗК. Наново изпълнихме процедурата и беше избран
изпълнителя на обекта. Това е
единственият случай. За другите
не сме имали обжалване. Но това е
проблем на проблемите - отлага се
във времето изпълнението. Може
би законодателят в новото 42-ро
Народно събрание да предприеме
промени в закона за обществените
поръчки.
- Готвите ли се за Празника на

Главиница.
От 1 септември започна изпълнението и на проект по Програмата
за трансгранично сътрудничество
за училищата от община Главиница
със съседна Румъния, с училища
от гр. Кълараш, който трябва да
приключи за 10 месеца. Той е малък, но интересен проект, който ще
обогати нашите деца. Бих казал,
че това е продължение на първия
за въвеждане на интерактивните
методи, т.е информационните
технологии в класните стаи по
Биология и Математика.
- Това са проекти, които реализирате съвместно с „Евроинтегра”,
нали?
- Да, Община Главиница работи много добре със Сдружение
„Евроинтегра” и г-жа Десислава
Дончева.
Също така имаме един проект,
който е одобрен за залесяване на
гори от общинския горски фонд.
Процедурата за избор на изпълнител за залесяване на общински
гори вече е задвижена.
- Какви намерения имате за
следващия програмен период?
- Необходимо е да има една
определена стратегия за развитие
на населените места. До колкото
започна да се дискутира, все още
не е формулирано какво е селски
район, като единица да бъде едно
село, за да може да се възползва.
Има доста големи населени места,
които в сегашния програмен период се възползваха от Програмата,
така че накрая може да се каже,
че селските райони не бяха чак
толкова селски.
Надяваме се в следващия програмен период да можем да асфалтираме уличната мрежа по
населените места. Ако може това
условие, което съществуваше до
2013 г. - да има подземна инфраструктура, канализация, да бъде
премахнато, защото обезсмисля
изобщо такива проекти.
- Заработи ли Пречиствателната

града – 26 октомври?
- Започнахме да обсъждаме
варианти на програма, но нека да
остане като изненада за празника
на гр. Главиница - Димитровден,
денят на св. Димитър Солунски.
Надявам се програмата да удовлетвори хората и да могат да усетят
истински празника. Ще продължим
традицията с провеждането на
мотокрос в Главиница.
- На днешното заседание на
местния парламент отново се
чуха думи като „конформизъм”,
„конфронтация”…
- Аз днес използвах тази дума,
защото така започна сесията, с
един неформален повод да се
обсъжда отчета на бюджета. За
мен това беше малко несериозно
дърпане на самата дискусия в
друга посока, която не е градивна
и съзидателна, не е в полза на
жителите на община Главиница,
а е в полза на няколко фигури,
които търсят да се конфронтираме
и да не достигаме до правилните
решения. Аз мисля, че това трябва
да се спре. Общината е на всички
и за това трябва да има диалог,
компромиси, отстъпване и твърда политика, когато кметът на
общината е усетил и вижда как
стоят нещата. Когато се замесват
личните интереси, тогава човек не
би имал такава амбиция и желание
да свърши нещо, не би отивало
на кмет на община да защитава
такава позиция. Но аз мисля, че
ще се намери начин. Нека да не
експонираме на местно ниво парламента. Местната власт е много
по-близка до хората, много добре
познава проблемите на хората, тя
е длъжна да решава проблемите
им и не е длъжна да разединява и
обединява заради лични амбиции
или настроения. Дано да успеем да
го постигнем, защото от тук нататък няма да правим компромиси
с неща, които не касаят обществената сфера, а засягат по-скоро
интереси на кръг от хора.
- С особен афинитет се отнасяте

към образователната сфера…
- Искам да благодаря на в.
„Тутракански глас”, че винаги публикува и довежда до населението
интересна информация включително и за община Главиница. А
във връзка с началото на новата
учебна година, искам още веднъж
да поздравя учениците, преподавателите и всички жители на нашата
община и да им пожелая преди
всичко здраве.
Проблемите в образованието и
особено с демографския срив са
наистина тежки и натежават всяка
година. За този процес трябва да
има дебати. За мен моделът е
участие на всички заинтересовани
страни - учители, родители, синдикати, да намерим правилното
решение. Аз не съм привърженик
на чисто административните решения, а решения, които се базират
на желанията на хората. А ние,
може би, сме някъде медиатори,
по средата, като общинска администрация. Това, което трябва да
спазваме като законови актове
трябва да го кажем на хората, за
да намерим вярното решение. Аз
винаги изхождам от позицията,
че всичко трябва да е за доброто
и името на самите деца. Наистина,
образованието е един много важен
сектор. Образованието е в упадък,
за съжаление, като качество.
Искам да се реализират проекти,
които да са интересни и за детските градини, например, а не само
да се разчита на националните
програми на министерството на
образованието.
Също така, другият сектор са
социалните дейности, за което
аз благодаря на общинските съветници, че погледнаха на този
проблем. Трябва да се ангажираме
да се реши въпросът със СУПЦ, да
помислим за тези деца. Те имат
тази нелека съдба, но ние сме
хората, които трябва да търсим
доброто решение. Много е труден
проблемът. Той е и рационален, и
разумен, но трябва да го решим.

младежите от ТФ „Дунавска младост“
взеха участие в творчески лагер в
курорта „Св.св. Константин и Елена“
и фолклорен фестивал в гр. Варна.
През цялото лято „ Пътуващото
сандъче“ на Детски отдел на библиотеката радваше децата. Отворени
бяха вратите и на библиотеката за
възрастни, а компютрите - достъпни
за всички желаещи.
Вече се наложи се и група „Акустика“ - и като име, и като стил на изпълнение. Тези деца излъчват толкова
спокойствие и позитивизъм. Детският
оркестър вече е разпознаваем, въпреки че е твърде млад.
- Какво е за Вас лично Читалището?
- Читалището за мен е институция,
културен център, история... то е място,
към което трябва да се отнасяме с
изключително уважение и респект.
Освен всичко това, читалището е...
начин да отклоним децата и младежите от пороците на нашето време
и да ги свържем с корените, защото
в много семейства това не се случва.
Какво по-добро от това децата да
растат с фолклора – пеещи, танцуващи, свирещи, ... ангажирани с нещо
смислено и ценно.
- На какъв етап от развитието
си заварихте Читалището като нов
секретар?
- Труден въпрос! Искам да говоря
само позитивни неща. Не съм аз човекът, който трябва да дава оценки,
поне не на този етап, но не мога да
не кажа... хаос, апатия, безпорядък.
Липсва живинка, липсва емоция, а
самодейците не го заслужават. Те
влагат цялата си душа в танци, песни, свирене и театрална игра. Много
неистини се изговориха и изписаха
по адрес на новоизбраното настоятелство и на мен самата. Ако хората,
които се занимават с това, вложат
тази енергия в нещо добро и позитивно, би се получило нещо прекрасно,
но... Явно бездействат и си запълват
времето с интриги. Не им обръщам
внимание. Бих обърнала внимание на
думи, изречени от човек, постигнал
нещо в живота си, направил нещо
положително за хората, а на такива
празнодумци... Достатъчно много
работа има за вършене, така че запретнах ръкави и си гледам работата.
- Какви са Вашите идеи за разнообразяване дейността на Читалището?
- Привличане на много млади
хора. Все пак трябва да се предават
културните традиции на тези, които
не ги познават, а това са децата и
младежите. Как най-лесно ще стигнат
до тях, ако не чрез връстниците им.
Не трябва да подценяваме и превантивната функция на читалището.
Имаме идеи и за нови форми. Водим
преговори и ще ги съобщим чрез
странниците в. „Тутракански глас”,
но когато сме сигурни, че нещата ще
се случат. Предпочитам да говоря
за неща, които със сигурност ще се
случат, а не в неясно бъдеще време.
Моите деца също ми дават идеи,
за неща, които вълнуват учениците,
техни желания, мечти, очаквания.
Разбира се, вратите ни са отворени
за всички, които имат желание да се
включат в дейностите ни. Всяка нова
форма обаче е свързана с разходи, а
бюджетът на Читалището е ограничен.
Търсим възможности за допълнително набиране на средства. С голям
разход е свързано и пътуването за
участия на самодейците, а в крайна
сметка те имат нужда да се изявяват
пред публика.
- От какво се нуждае читалището
като база?
- Материалната база е в окаяно
състояние. Не казвам, че не е поддържана, но годините са си казали
своето. Има нужда от подмяна на
дограма, саниране, освежаване, ново
оборудване, обзавеждане, музикални инструменти, костюми и т.н, но
изключително важно е отоплението
на зрителния салон през зимния
период. Ще се опитаме да направим
тази институция желано и привлекателно място.
Подобри се вътрешният и междуинституционален диалог. Позитивно
настроени сме и отворени за нови
идеи и партньорства. Тук трябва
да се случат много промени, както
на нагласите на обществото, така и

на облика на сградата и на живота
вътре в нея. На този етап виждаме
възможност за това в разработването
на проекти, които да носят реални
приходи. Приходи, които ще са в
полза на читалището, а не на определени хора. Читалището не е място
за печелене на пари.
- Има ли синхрон в работата му с
другите институции?
- Синхронът, поне на този етап,
е отличен. Работим в много добри
отношения с Бюрото по труда, Агенцията за социално подпомагане,
РПУ, ДГС и другите институции. Получаваме изключителна подкрепа от
общинската администрация. Кметът и
зам.-кметовете, както и директорите
на дирекции винаги се отзовават на
нашите въпроси и молби. С училищата и детските градини тепърва
ни предстои да работим заедно и се
надявам, че и там всичко ще е наред.
При нас децата могат да компенсират
умственото и психично натоварване
от учебния процес с положително
физическо натоварване, а това ще е
от полза за всички. Ако няма синхрон,
ако няма добър диалог, нещата няма
как да се случат. Искрена благодарност на нашите партньори, за тяхната
отзивчивост и подкрепа!
- В достатъчна степен ли се използват възможностите на Програма
"Глобални библиотеки-България"?
- Може да се желае и повече.
Библиотекарят, който пряко се е занимавал с дейностите в библиотеката
е бил в наложителни дълги отпуски
и болнични, което се е отразило и
на работата по Програма „Глобални
библиотеки“. Г-жа Кирова напусна
читалището и нейните функции пое
главният библиотекар – Наталия Иванова. Отправихме покана в социалните мрежи до учителите с предложение
и напомняне, че могат да ползват
възможностите, които предлага нашата библиотека – компютри, интернет,
мултимедия и богата литература,
които да им помогнат при провеждане
на часовете им. Отправям тази покана
и от странниците на този вестник, а
скоро ще го направя и лично.
- Коя е най-близката като време
инициатива на Читалището, на която
можете от сега да поканите гражданите?
- Най-близката инициатива е присъствието на лъчезарната усмивка
на Руслан Мъйнов на нашата сцена.
На 11 октомври от 18.30 ч. ще имаме
възможност да се насладим на негов
концерт, в програмата, на който са
включени популярни арии от опери
и оперети, канцонети. Ще го видим в
една нова светлина с участието му в
този концертен шоуспектакъл, воден
от самия него. Продажбата на билетите е предварителна и могат да бъдат
закупени в сградата на читалището.
Цената на един билет е 5.00 лв. Ще се
опитаме да дадем повече гласност, да
поканим колкото може повече хора,
защото не ми се иска да съдят за
културата на тутраканското общество
по броя на зрителите.
Ще се възползвам максимално от
вашата трибуна, за да отправя още
една покана. На 31 октомври, от 18.00
ч. на нашата сцена ще гостува Русенски драматичен театър с постановката
„Милионерът“ от Й. Йовков. Това е
една чудесна възможност да отбележим Деня на будителите с творбата на
този класик и специалното участие на
Илка Зафирова. Цената на билетите
ще обявим по-късно.
Хората все се оплакват, че нямало
гласност за събитията, които се
случват, но навсякъде има разлепени
афиши за всяко събитие. Просто
трябва да се научим да им обръщаме
внимание. Хората мърморят, че нищо
не се прави, а когато се прави... пак
мърморят. Трудно е да се угоди на
всички. Трудно е и времето, в което
живеем, но една усмивка, една добра
дума и малко позитивизъм няма да
навредят на никого. Заповядайте на
нашите концерти и изяви, за да се
заредите с положителна енергия от
фолклора. Опитайте своите възможности в нашите форми. Може в някой
от вас да се крие неподозиран певец,
артист, музикант или танцьор. Давайте идеи! Не обещаваме, че всичко ще
се случи, но знае ли човек!
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За двадесети път – Празник на Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
тържествено заседание на
Общинския съвет започна
тазгодишният Празник на
Тутракан, който според календара
вече е на юбилейните 20 години.
„С решение на Общински съвет
– Тутракан от 31 март 1993 г. се
утвърждава традиция празникът на
града да е на 21 септември”, заяви
в началото на заседанието председателят на съветниците Иван Недев.
„Много пъти в последните ме-

жественото заседание отправи
Вяра Емилова, зам.-областен управител: „Месец септември е богат
на празници за градове и общини
от Силистренска област. За нас
празникът е повод за добра дума и
хубаво настроение. Преди няколко
дни последователно почетохме
празниците на Алфатар и на Силистра. Днес е празникът на Тутракан,
който заслужено получава нашето
внимание. Тутракан е първият град в
Южна Добруджа, получил свободата

сеци си задавам въпроса откъде
идват днешното българско неверие
и отчаяние, отрицанието и разединението. Може би ще ми отговорят, че разединението ни идва от
политическия дебат, но нали такъв
се води навсякъде по света и не
разделя и не отчайва народите, а ги
тласка към развитие. Това развитие
можем да постигнем с общи усилия,
загърбвайки всякакви политически
пристрастия и незабравяйки, че както аз така и Вие господа съветници
сме избрани от народа и работим
за народа. И нека не забравяме, че
какъвто град съградим, в такъв град
ще живеем”, сподели в своето слово
кметът на общината д-р Димитър
Стефанов.
В поздрава си народният представител Стефан Господинов похвали залезите над река Дунав при
Тутракан и спомена за отличните
оценки за управлението на общината, благодарение на което е видимо
случващото се на негова територия,
включително и в обновения по проект Дунавски парк.
Поздрав към участниците в тър-

си след Крайовската мирна спогодба
през 1940 г. Благодарим за възможността да бъдем част от Празника на
Тутракан, който както винаги, е богат
на възможности за съпреживяване
както от неговите граждани, така и
от гостите на града.”
„Бившият кмет Вергил Русев е човек с голяма мъдрост, наследникът
му на поста Красимир Петров е мъж
с голямо излъчване, с когото работихме много добре. После с кмета
Георгиев, а д-р Димитър Стефанов
е четвъртият кмет на Тутракан, с
когото продължаваме правенето на
добри дела тук”, каза в ретроспективен план французинът Ален Вале,
почетен гражданин на Тутракан, гост
на Празника.
По инициатива на КПД „Родно Лудогорие” Вергил Русев бе предложен
за удостояване със званието „Почетен
гражданин на Тутракан”, като в мотивите е изтъкната неговата дейност от
двата кметски мандата. Общинските
съветници с един глас „въздържал се”
гласуваха предложението, след което
кметът д-р Димитър Стефанов връчи

С
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Ⱦɨ
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɄɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɨ
ɀɢɬɟɥɢɬɟɢɝɨɫɬɢɬɟ
ɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɍɜɚɠɚɟɦɢɝɨɫɩɨɞɢɧɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɍɜɚɠɚɟɦɢɠɢɬɟɥɢɢɝɨɫɬɢɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɉɪɢɟɦɟɬɟ ɦɨɢɬɟ ɫɴɪɞɟɱɧɢ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɥɭɱɚɣ
ɩɪɚɡɧɢɤɚɧɚȼɚɲɚɬɚɨɛɳɢɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟɝɨɪɞɟɟɫɯɢɥɹɞɨɥɟɬɧɨɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɧɟɢɝɟɪɨɢɱɧɨɢɫɥɚɜɧɨɦɢɧɚɥɨɌɨɣɩɪɟɞɥɚɝɚɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɡɧɚɱɟɧɢɟɢɪɚɡɩɨɥɚɝɚɫɨɬɥɢɱɧɢɩɪɢɪɨɞɧɢɪɟɫɭɪɫɢɢɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɞɚɞɟɧɨɫɬɢȼɫɢɱɤɨɬɨɜɚ
ɫɴɡɞɚɜɚɨɩɬɢɦɚɥɧɢɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɢɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɤɨɟɬɨɩɪɢɞɨɛɪɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɨɠɟɞɚɝɚɪɚɧɬɢɪɚɩɪɨɫɩɟɪɢɬɟɬɡɚɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɪɟɝɢɨɧɚ
ɉɨɨɳɪɟɧɢɟ ɡɚɫɥɭɠɚɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɚ ɨɬ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɜɥɚɫɬɢɡɚɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟɉɨɥɚɝɚɬɫɟɫɟɪɢɨɡɧɢɭɫɢɥɢɹɡɚɪɢɛɚɪɫɬɜɨɬɨɤɚɬɨɬɪɚɞɢɰɢɨɧɟɧɩɨɦɢɧɴɤɢ
ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɧɚɧɟɝɨɜɚɬɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɡɚɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟɧɚɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɱɟɫɬɜɨɬɨɢɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬ
ɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟɰɟɥɢɋɪɴɫɬɧɚɩɭɛɥɢɱɧɢɬɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɩɴɬɧɚɬɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɪɢɛɚɪɫɤɢɹɫɟɤɬɨɪ
ɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɬɟɚɬɪɚɤɰɢɢɌɭɬɪɚɤɚɧɦɨɠɟɞɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚ
ɫɪɟɞɚɬɚɢɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɠɢɜɨɬ
ɇɚɬɨɡɢɩɪɚɡɧɢɱɟɧɞɟɧɛɢɯɢɫɤɚɥɞɚɩɨɠɟɥɚɹɧɚɜɫɢɱɤɢ ȼɚɫ ɡɞɪɚɜɟ ɢ ɧɚɞɟɠɞɚ ɡɚ ɫɜɟɬɥɢ ɢ ɩɨɥɡɨɬɜɨɪɧɢ ɞɧɢ
ɂɡɪɚɡɹɜɚɦɭɛɟɞɟɧɨɫɬɱɟɡɚɞɪɭɠɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚɟɤɥɸɱɴɬɡɚ
ɩɨɞɨɛɪɨɬɨɛɴɞɟɳɟɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɢɧɟɣɧɢɬɟɝɪɚɠɞɚɧɢ
ɑɟɫɬɢɬɩɪɚɡɧɢɤ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɝ

Ɋɨɫɟɧɉɥɟɜɧɟɥɢɟɜ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ

ɉɨɱɟɬɧɢɹɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧȼɟɪɝɢɥɊɭɫɟɜ

специалният плакет. „Благодаря на
Ален Вале за доброто приятелство от
годините, когато помогна за болницата в Тутракан, както и за медицинските звена в Главиница и Дулово, и
за наградата, която ми давате”, каза
новоизбраният почетен гражданин на
Тутракан Вергил Русев.
В тържеството участваха председателите на общинските съвети
в Силистра, Алфатар, Главиница и

а също и от Общините Белоградчик,
Полски Тръмбеш, Свищов, Сливо
Поле, Боров, Никопол, Белене, Силистра, Вълчедръм, Ценово, Поморие, Алфатар, Ситово, Главиница
и Русе.
„Приветстваме Ви от името на
жителите на Кирнодж с едно послание за братство, мир, любов и
признателност към Вас от векове в
историята на Балканите. Жителите на

ȾɟɥɟɝɚɰɢɹɬɚɨɬɪɭɦɴɧɫɤɨɬɨɫɟɥɢɳɟɄɢɪɧɨɞɠ

ȼɟɪɝɢɥɊɭɫɟɜɤɦɟɬɨɬɝɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɤɦɟɬɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧȽɟɨɪɝɢȽɟɨɪɝɢɟɜɤɦɟɬɨɬ
ɢɂɥɢɹɃɨɧɱɟɜɛɢɜɲɤɦɟɬɨɬɫɨɰɜɪɟɦɟɧɚ

ɇɚɝɪɚɞɚɨɬɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɡɚɤɪɚɬɧɢɹɫɜɟɬɨɜɟɧɢɤɪɚɬɟɧɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɲɚɦɩɢɨɧɩɨ
ɤɚɧɚɞɫɤɚɛɨɪɛɚɄɪɚɫɢɦɢɪɄɨɫɬɚɞɢɧɨɜ

ɋɚɲɨȺɧɞɪɟɟɜɫɜɟɬɨɜɟɧɢɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɲɚɦɩɢɨɧ
ɩɨɤɚɧɚɞɫɤɚɛɨɪɛɚɡɚɝ

Ситово, кметове и зам.-кметове на
Стражица, Алфатар, Главиница и
Ситово; заместник-областният управител Джанан Халил и делегация
от Кирнодж (Румъния) водена то
председателя на тамошния местен
парламент Илие Траке, с които тутраканци са в дружески връзки.
Специални поздравления за празника тутраканци получиха от президента на България Росен Плевнелиев
и от бившия премиер Бойко Борисов,

Кирнодж, които са родени в предната
част на красивия град Трансмариска
– Тутракан, днес Ви желаят православна българска вяра и празник
изпълнен със слънце и веселие”,
каза в приветствието си свещеникът
Фанел Бурулян.
Грамота на кмета на община Тутракан и парични награди за успехите
си на световното първенство по
канадска борба получиха световните
шампиони Красимир Костадинов и

ȾɢɦɢɬɪɢɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚɜɢɰɟɫɜɟɬɨɜɧɚɲɚɦɩɢɨɧɤɚ
ɩɨɤɚɧɚɞɫɤɚɛɨɪɛɚɡɚɝ

ȾɪɘɪɢɣȼɚɫɢɥɟɜȾɚɪɢɬɟɥɧɚɝɨɞɢɧɚɧɚɈɛɳɟɫɬɜɟɧɞɚɪɢ
ɬɟɥɫɤɢɮɨɧɞɌɭɬɪɚɤɚɧ

Сашо Андреев, вицешампионката
Димитрина Димитрова и бронзовият
медалист Пламен Иванов.
В тържественото заседание бе
вписан още един ритуал - Калина
Грънчарова, изпълнителен директор
на „Обществен дарителски фондТутракан", връчи наградата на Асоциацията на обществените фондации
в България „Дарител на годината”
на общинския съветник д-р Юрий

Василев. В последната кампания
осъществена от Фонда за набиране
на средства за малки грантове, с които са финансирани четири проекти,
д-р Юрий Василев е дарил своите
четири месечни възнаграждения като
общински съветник.
Участниците в тържеството положиха венци и цветя пред паметниците
на Васил Левски и Панайот Хитов в
Дунавския парк.

ɉɥɚɦɟɧɂɜɚɧɨɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɲɚɦɩɢɨɧɢɛɪɨɧɡɨɜɦɟɞɚɥɢɫɬ
ɨɬɫɜɟɬɨɜɧɨɬɨɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨɩɨɤɚɧɚɞɫɤɚɛɨɪɛɚɡɚɝ
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„Рибният дар на сцената е господар!”
Е
Калина ГРЪНЧАРОВА
дин различен Празник
на Тутракан предложи тази година общинската администрация.
Преминал като Рибен фест
със закачливото лого „Рибният дар на сцената е
господар!”, той предложи
на тутраканци и техните
гости два дни емоционална
атмосфера с програма за
всички възрасти.
И ако в петъчната вечер на 20 септември на
голямата открита сцена
забиваше Б.Т.Р. подгрявани от тутраканските
рокаджии от „Непукист”,
то в следобедните часове

на 21 септември двучасов
концерт изнесе виртуозът
на кавал Теодосий Спасов
и неговите приятели-музиканти и народни певици.
Прочее, той е и Почетен
гражданин на Тутракан…
Тогава, на сцената та-

и лодка, а също и конкурси – за най-вкусно ястие с
риба, за най-голяма уловена
риба и за детска рисунка
„Яжте риба, тя е вкусна и

лант показаха също танцьорите от ТФ „Дунавска
младост” и група „Северини”.
Освен музика и танци,
Рибният фест предложи полезна”.
Всъщност, присъствалии интересни викторини
с награди свързани все с те на Празника са много
риболова – въдици, чанти доволни, а неприсъствали-

те и сега съжаляват слушайки разказите на своите
приятели. Те обаче трябва
да знаят, че конкурсите
продължават и през месец
октомври. Рецептите и
рисунките се събират в
Общината, а също и информацията за уловена голяма
дунавска риба.
Рибният фест се проведе в рамките на проект:
„Промоционална кампания,
насочена към подобряване
престижа на продуктите
от риболов и аквакулутри
в община Тутракан” и се
финансира от Оперативна
програма за развитие на
сектор „Рибарство“ и Европейския фонд за рибарство.
В следващия брой на „Тутракански глас” очаквайте:
за какво си говорят кмет и
музикант, в случая – Наско

Руслан и Русалина
с Русенската опера
гостуват на Тутракан
КОНЦЕРТ НА РУСАЛИНА МОЧУКОВА
И РУСЛАН МЪЙНОВ
на 11 октомври, 18.30 часа,
в залата на НЧ "Н.Й.Вапцаров”

от Б.Т.Р и още – какво разбира под „семеен живот”
младоженецът-актьор Евгени Будинов.

В програмата: популярни арии от опери и
оперети, канцонети
Оркестър на Държавна опера - Русе
Цена на билета: 5:00 лв.
Уникалният теноров глас на Руслан Мъйнов, невероятният му артистизъм
и талантът на сопраното Русалина Мочукова са основата на този своеобразен
концертен шоу-спектакъл, воден от самия Руслан.
Заедно със симфоничния оркестър на Държавна опера - Русе атрактивните
изпълнители ще представят популярни и обичани канцонети, оперетни и оперни
арии от Пучини, Супе, Калман, Верди, Лехар, Щраус и др.
Диригент е Владимир Бошнаков. Почитателите на класическата музика ще
чуят още любимите канцонети “Санта Лучия” и “О, соле мио”, легендарния
романс „Очи чьорние”, както и оперните хитове „Наздравица”(“Травиата”), ария
на Силва (“Царицата на чардаша”), ария на Калаф (“Турандот”). И много още!

Конкурс за найголяма риба 1-ви ден

Ɇɢɥɟɧɉɨɪɨɠɚɧɨɜɫɨɦ
ɫɦɢɬɟɠɴɤɤɝ
Ɇɢɥɟɧɚ Ʌɚɦɛɚɞɠɢɟɜɚ ɢ
ɂɜɚɧ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɨɜ  ɫɨɦ  
ɫɦɢɬɟɠɴɤɤɝ

Конкурс за найатрактивна
рецепта с риба 1-ви ден

ɇɚɣɜɤɭɫɧɨ ɹɫɬɢɟ ɫ ɪɢɛɚ
±Ɋɢɛɚɩɥɚɤɢɹ±ɋɬɟɮɤɚɂɜɚɧɨɜɚ
ɉɪɢɡɨɜɟɜɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɇɚɣɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɚɪɚɧɠɢɪɚɧɨ ɹɫɬɢɟ ± ɉɴɥɧɟɧ ɞɭɧɚɜɫɤɢ
ɲɚɪɚɧ±Ⱦɨɦɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚ
Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɨɹɫɬɢɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧɨ ɬɨ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɇɢɤɨɥɨɜɚ ɨɬ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɭɡɟɣ
± ÄɆɨɹɬɚ ɪɟɰɟɩɬɚ ɡɚ ɪɢɛɟɧɚ
ɱɨɪɛɚ´
ɑɟɪɩɚɤɫɦɟɪɚɤ±ɪɢɛɟɧɚ
ɱɨɪɛɚ±ɋɞɪɭɠɟɧɢɟɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɬɭɪɢɡɦɚɜɪɟɝɢɨɧɚɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
əɫɬɢɟɩɪɢɝɨɬɜɟɧɨɫɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɟɧɟɪɝɢɹ±ÄɁɚɥɟɡɴɬɧɚ
Ⱦɭɧɚɜɚ´±ɇɑ
 Ʌɸɛɨɜɬɚ ɧɚ ɠɚɪɚɜɚɬɚ ±
ɮɢɥɟɨɬɛɹɥɚɪɢɛɚɧɚɫɤɚɪɚ

ɋɞɪɭɠɟɧɢɟɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɬɭɪɢɡɦɚɜɪɟɝɢɨɧɚɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

Конкурс за найатрактивна
рецепта с риба 2-ри ден

ÄɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚ ɬɚɪɢɤɚɬɤɚ´ ±
ɧɚɣɜɤɭɫɧɨ ɹɫɬɢɟ  ɢ ɡɢɦɟ ɢ
ɥɟɬɟ ± ɦɟɡɟ ɡɚ ɜɢɧɨ ɢ ɪɚɤɢɹ
± ȿɥɟɧɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɚ Ʉɥɭɛ ɧɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟ
ɉɪɢɡɨɜɟɜɤɚɬɟɝɨɪɢɢ

ɇɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɜɯɪɚɦɋɜɇɢɤɨɥɚɣɝɨɫɬɭɜɚ
ɱɭɞɨɬɜɨɪɧɚɬɚɢɤɨɧɚɬɚȾɨɫɬɨɣɧɨɟɫɬ

Ʌɟɤɫɥɟɞɦɚɯɦɭɪɥɭɤɚ±Ɋɢɛɚɪɫɤɚ ɪɢɛɟɧɚ ɱɨɪɛɚ ɩɪɢɝɨɬɜɟɧɚ ɨɬ ȼɟɥɢɱɤɨ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜ ɨɬ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣ
 ɇɚɣɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧɨ ɹɫɬɢɟ ± Äɋɚɥɚɦɭɪɢɤɚ´
± Ɋɚɞɤɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɇɑ Äȼɚɫɢɥ
Ƀɨɪɞɚɧɨɜ´ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
Ȼɚɣɦɚɣɫɬɨɪɧɚɦɟɡɟ±ɆɚɪɢɧɨɜɚɧɈɛɥɟɰ±ɅɸɛɤɚȺɧɝɟɥɨɜɚɉɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢɤɥɭɛʋ
Ʉɥɚɫɢɤɚɜɠɚɧɪɚ±ɏɚɣɜɟɪ
ɩɪɢɝɨɬɜɟɧɨɬɅɸɛɤɚȺɧɝɟɥɨɜɚ

ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢɤɥɭɛʋ
 Ʉɭɥɢɧɚɪɟɧ ɲɟɞɶɨɜɴɪ ±
ÄɊɢɛɧɨ ɮɨɧɬɚɧɱɟ´ ɨɬ Ɍɨɞɨɪɤɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚɇɑÄȼɚɫɢɥɃɨɪɞɚɧɨɜ´ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
 Ƚɨɫɩɨɞɚɪ ɧɚ ɬɪɚɩɟɡɚɬɚ
± Ɋɚɡɫɨɥ ɨɬ ɫɭɯɚ ɪɢɛɚ ɩɨ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ± Ʌɸɛɤɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɚ
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢɤɥɭɛʋ
 ɋ ɤɨɪɟɧ ɨɬ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɞɪɭɝɢɹɛɪɹɝɧɚȾɭɧɚɜɚ±Ɋɢɛɧɹɤ
± Ɋɚɞɤɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɇɑ Äȼɚɫɢɥ
Ƀɨɪɞɚɧɨɜ´ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ

Руслан Мъйнов е един от най-търсените и успешни актьори-комици в България. Роден е в украинския град Измаил и още от ранна детска възраст проявява
своя талант. Когато пристига в България, той кандидатства във ВИТИЗ и решава
да остане тук. Приет е с актьорско майсторство в класа на проф.Надежда Сейкова. Малко по-късно става част от екипите на „Господари на ефира”, „Шоуто на
Слави” и „Хъшове”. През 2007 г. става част от колектива на „Комиците” заедно
с Христо Гърбов, Любо Нейков и Кръстьо Лафазанов. Напоследък Мъйнов
играе в един от най-гледаните и успешно телевизионни сериали „Столичани в
повече”. На концерта почитателите на популярния актьор ще го чуят и видят в
образа на завладяващ изпълнител на оперетни и оперни арии, на канцонети.
Той притежава изключителен теноров глас, който в комбинация с артистичния
му талант, е гаранция за великолепно преживяване. Руслан Мъйнов ще излезе
отново на сцената заедно с младата и утвърдена оперна изпълнителка Русалина
Мочукова. Тя е родена в София и през 2003 завършва магистърска степен
по оперно пеене в НМА „Панчо Владигеров”. Дебютира едва 20-годишна в
Националната опера и балет, като се представя с ролята на Церлина в операта
от Моцарт “Дон Жуан”.
Диригентът Владимир Бошнаков е роден в семейство на музиканти в Плевен.
Възпитаник е на музикалното училище „П.Пипков” в родния град и Националната
музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”.
Дирижирал е в повечето български оперни и музикални театри и оркестри.
През 2002 е сред основателите на камерен оркестър „Студио Примо”. С този
оркестър той реализира концерти с Йълдъз Ибрахимова, Васко Василев,
Теодосий Спасов, Светлин Русев и други. Работи с талантливите режисьори
проф .Светозар Донев, акад.Пламен Карталов, Христина Ангелакова, Марио
Николов и Димитър Шарков. Диригент е на Лауреатски дни „Катя Попова” в
Плевен и на музикалните събития на фестивалите „Аполония” в Созопол. От
2013 г. Владимир Бошнаков е диригент в Държавна Опера-Русе.
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От древните българи, преселенията им, техните
държави до образуването на българската народност

ȾɪɄɚɦɟɧɉȺɅȺɌɈȼ

Продължение от бр.35
рябва да се различават
двата вида хуни, едните,
родили се и върлували
в централна Азия, няколко века
преди новата ера в съседство с
Монголия и Китай, които, китайците воювайки с тях унищожавали. Другите, спасили се хуни, се
изпокрили и разбягали на север и
запад в необятната степ на Сибир.
През следващите два века, никой
не чул и не написал нищо за хуните, но явно през това време те
са набирали сили и към средата
IV в. се появяват край р. Волга,
като прероден мощен народ, преобразувал се, чрез смесването си
с угри от Сибир. Така възникнали
европейските хуни.
Най-старите, първите хуни родили се в централна южна Азия в
съседство с Китай, наричани от тях
"жуан-жуани", просъществували
около век и половина до 552 г.
и прогонени от китайците, били
принудени да се изселят на запад
към Европа и през 557 г. вече с
ново име авари се озовават при
река Танаис (Дон). Към края на 6-и
в. се насочват на запад и се установяват в Панония увлекли с себе
си българското племе "кутригури."
Според Приск Панийски хуните
са били сбирщина от разни народи
говорели на някакъв неизвестен на
нас варварски език, но общували
вероятно на тюркски, готски и на
латински. След смъртта на Атила
много от народите отказвали да
се подчиняват на атиловите синове и водени от Ардарик - крал
на германското племе гепиди им
обявило война и през 454 г. в
района на река Недао в Панония,
хуните били победени от силите
на обединени германски и други
племена. Повече от 30 000 атилови
привърженици намерили смъртта
си на бойното поле. След битката
хуните се изтеглили на изток, но
една част от българите увлечени
преди това от хуните, останали да
живеят в старите хунски земи в
Панония. Втора част от българите,
вероятно заедно с остатъци от
разбитите хуни, станали федерати
на Византия и се настанили мирно
на територията на империята.
Най-голямата-трета част от българите се отправили към старите си
поселища в степите около черно
и Азовско море. Там се присъединили към онези българи, които
през IV в. не поели на запад заедно
с хуните.
Между впрочем, в един период,
около средата на шестия век в
продължение на няколко десетилетия, различните събития свързани с Византия, името българи е
изоставено и е заместено с името
кутригури и утигури. Това са имена
на два етнически сродни народи,
населяващи земите около Азовско
море и северното Черноморие.
Царят на кутригурите се наричал
Заберган, на утигурите - Сандил.
Тъй като кутригурите нападали
често ромейските земи на балканите опустошавайки Мизия и Тракия,
византийския император Юстиниан с дипломация и подкупи, успял
да ги противопостави, за да воюват
помежду си. По такъв начин те се

Т

изтощили и станали плячка на аварите и западния тюркски каганат.
Първото преселение на древните
българи от своята прародина в
подножията на планината Имеон Балхара, към Кавказ, където още
през 165 г. те са създали свое силно и голямо царство. Причината на
това принудително преселение са
азиатските хуни с техните съкрушителни набези върху Балхара.
Преселващите се древни българи
избраха пътя на север, през опасните пустини Къзълкум и Каракум,
и то през периода в края на зимата
за да намират вода и да избегнат
пролетните разливи на реките и
непоносимите летни горещини.
След два месеца път, преселниците българи достигат река Дон,
приазовските и причерноморските
земи.
Тук, според патриарх Никифор и
Теофан Изповедник, византийски
хронист, е било ядрото на "Стара
велика България", където също
така, множество сродни конни
племена (оногундури, утигури,
оногури), около 630 г. били обединени от Кубрат в държавата
"Голяма велика България".
Оногундур е главният български клон, от което произхождат
българските канове Кубрат и Аспарух. Наред с това име се среща
и името на народ означаван като
оногури. Тези имена - изрази се
срещат в Памир и Хиндокуш - "гур"
значи "род", а "гундур" - "сборище",
"народ". Що се отнася до думата
"оно", която стои в началото на
двете имена, тя напомня санскритската дума "уна", значеща "висок",
"главен", а също източноиранското
понятие "оно" - значещо "издигам",
"извисявам". Това показва, че имената "оногури и оногундури" следва
да се преведат, като главния,
централния народ. (Петър Добрев)
Държавата "Голяма Велика България" е първата българска държава в Европа (165 г.) и е възникнала
515 г. преди преселението на
Аспарух.
Границите на Велика България
са: на юг до северните склонове на
Кавказ и до черно и Азовско море,
на запад до източните склонове
на Карпатите, на изток до прикаспйската равнина и възвишението
ергени, а на север до границата
на степите с лесостепите. Тоест,
България на Кубрат е била голяма
държава - приблизително четири
пъти по-голяма от днешна България.
Кубрат е произхождал от владетелския род "Дуло". Още като
момче бил оставен в Константинопол, като гарант за мира между
неговия народ и Византия. През
619 г. е покръстен и приема християнството. Кубрат се сприятелил
с бъдещия император Ираклий.
Получил брилянтно образование
и бил възпитаван в владетелския
двор на най-могъщата държава в
тогавашния свят. Политиката на
Византия е бил да привлича към
християнството "варварските" владетели и така да ги направи свои
съюзници. В продължение на 50 г.
българите под властта на "Органа"
(негов вуйчо) и Кубрат, подържали
мир, през което време, Кубрат
имал възможност да изгради и
укрепи своята държава "Велика
България".
Продължителният мир е имал
двустранно значение. Освен, че е
ликвидирал аварската опасност
изгонвайки аварските гарнизони
извън земята на българите, но от
друга страна спомогнал на византийския император Ираклий да се
справи в гигантската му борба със
съюзените авари и перси, които в
626 г. се опълчили срещу Византия
с цел да я унищожат.
Около 665 г. завършили земните
дни на Кубрат. Дните на България
също били преброени. Според ви-

зантийските хронисти, причината
за гибелта на велика България
била, че синовете на Кубрат пренебрегнали заветите на своя баща
да останат единни и се разделили.
Ето как Теофан Изповедник
разказва за разтурянето на Кубратовата държава: през времето на
Константин, когато Кубрат повелителя на казаната България, умрял
и оставил петима синове, като им
завещал никога да не се разделят.
Не след много време от смъртта
му, тия негови пет синове, дошли
до несъгласие, разделили се един
от друг, като се отцепил всеки един
от тях с подчинения нему народ. И
тъй, първият син на име Батбаян,
като запазил завещанието на баща
си, останал до днес в праотеческата си земя. Вторият му брат
наречен Котраг, като преминал
Танаис (Дон), поселил се срещу
първия и поставил основите на
Волжко-Камска България. Четвъртият - Кубер, като преминал Истър,
останал с дружината си в аварска
Панония и признал властта на
аварския каганат. Петият, Алцек,
като завзел Пентаполис при Равена, подчинил се на християните (на
ромеите). Третият брат - Аспарух,
като преминал Днепър и Днестър,
завзел Онгъла и се поселил в место
безопасно и недостъпно. По тоя
начин държавата на Кубрат се разделила на пет части и синовете му
се разпръснали, големият хазарски
народ започнал да ги напада.
Разпадът на Велика България изглежда е заложен от самия Кубрат,
чрез устройството на държавата,
която той е избрал. Страната била
разделена на области и Кубрат възложил на всеки от синовете си да
управлява своя област и своя част
от народа си. Възможно е самият
Кубрат да е стигнал до решението
след смъртта му българите да
бъдат разделени.
В "Именник на българските
ханове" Аспарух е посочен като
законния продължител на българската държава.
След залеза на Стара Велика
България възникват едновременно
две нови български държави, а
именно Волжко-Камска България
създадена от Котраг - втория син
на Кубрат, и държавата на Аспарух.
Този факт, сам по себе си показва,
че древните българи в онази епоха
са били народ с огромна съзидателна енергия.
Аспарух! Името му е от ирански
произход и означава бял конник.
Срещу него е насочен ударът на
хазарския каганат и неговото племе оногундури. Според българския
апокрифен летопис от XI век Испор
цар (Аспарух) е завършил земния
си път далеч от основаната от него
българска столица Плиска в битка
с измаилтяните (хазарите), което е
станало през 701 г., но не на река
Дунав, а вероятно на река Днепър.
Създаването на Аспарухова
България е естествен завършек на
процеса, който започва на границата на Европа с Азия, преминава
през хунския съюз, през тюркския
каганат и води до основаването
Кубратовата Велика България.
Оттук нататък отделните части от
народа на българите, предвождани
от петимата Кубратови синове,
тръгват по свой път и никога вече
няма да се съберат. Но делото на
Кубрат не е пропиляно от потомците му. Доказателство за това
е, че държавата България съществува и до днес. Другите големи
европейски империи от времето на
великото преселение - Рим, Византия, франкската империя, отдавна
ги няма. Единствено България е
оцеляла, без да променя името си
и до ден днешен.
Какви сме ние българите? Как
се е образувала българската народност?
На първия въпрос трябва да

се отговори, че ние сме индоевропейци, както и останалите
народи. Тяхната прародина е била
областта между реките Днепър и
Волга, откъдето са се разселили по
всички континенти. Имали са общ
праезик, от който са произлезли
латинския, древногръцкия, санскритския, славянските и другите
езици, на които общуват общо над
2,5 милиарда души на света.
На втория въпрос - как се е стигнало до възникване на народите и
тяхната народност, най-добре това
може да се разбере, като се изходи
от еволюцията на човешкото общество. Известно е че най-малката
социална клетка е семейството.
По-нататък те изграждат родове,
а от тяхното групиране възниква
племето. Следващата градация е
"народността".
В този процес на етногенеза
се различават два вида. Единият
процес е обединителен (консолидационен), в който постепенно се
преодолява племенната раздробеност и възникване на тяхното
политическо обединяване.
Създаването на народността
върви успоредно с укрепването
и териториалното разширение
на държавата. А известно е, че в
държавата живеят и други етноси,
напр. славяни и българи.
Вторият процес на етногенеза е
асимилационен, когато се премахват различията между два етноса
и те се сливат в едно цяло. Така
в края на седмия век, българи
заедно със славянските племена
в Мизия основават славянобългарската държава (681 г.)
Образуването на българската
народност е един продължителен
и сложен процес, като се има
предвид, че в българските земи са
живели траки, славяни и прабългари и всеки етнос е оставил следи
от своя бит, духовни и материални
постижения.
Тракийското население е живяло в продължение на хилядолетия
на юг и на север от Стара планина. Те не са могли да се сплотят
в единна народност, защото са
липсвали два много съществени
фактора: трайна и обща за всички
тракийски племена държава и
собствена писменост. При това
положение траките стават лесна
плячка на Римската империя.
Втората етническа група са многобройните славянски племена.
Между седми и осми век славяните
стават доминираща етническа сила
и траките изчезват окончателно с
изключение на малка част романизирани и елинизирани жители
в планинските краища.
Следващата етническа група са
прабългарите, далеч по-малочислени, но заедно със славянските
племена, както посочих по-горе,
основават в Мизия славянобългарската държава (681 г.) Въвеждането на християнството, славянската писменост и книжнина имат
решаващо условие за сливане
на славяни и прабългари в един
народ. Новата народност е не само
славянска, но и народност българска. Постепенно, благодарение на
историческата памет се достига
и до самосъзнание за българска
народност.

Редакционна бележка:
Като поднасяме своите
извинения на автора на
тази статия - д-р Камен
Палатов, за грешката в
изписване на личното му
име в първата част на
материала публикуван в
предходния брой, редакцията на в. "Тутракански
глас" му желае здраве и
вдъхновение!
С удоволствие ще публикуваме и други негови
текстове.

26.09 - 2.10.2013 г.
МИРГ
„Главиница-ТутраканСливо поле”

ОБЯВА
МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле” обявява конкурс за следните длъжности:
I. Управител на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група
„Главиница-Тутракан – Сливо поле”
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование с образователно квалификационна степен ”магистър”;
- Професионална област: инженерно – технически науки, икономика, управление;
- Професионален опит – минимум 5 години;
- Владеене на един от трите работни езика на ЕС /английски, немски или
френски език/,
- Компютърна грамотност
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Познаване на политиките на Европейския съюз, европейското законодателство, конкретно по отношение на Регионалната политикана на ЕС, Структурните и
Кохезионния фонд на ЕС
- Познаване на стратегическите програмни документи и нормативната база,
свързана с оперативните програми, съфинансирни от ЕС, по-специално касаещи
развитието селските и изостаналите райони
- Познаване на общинските планове за развитие на трите общини в състава на РО.
Опит, свързан с работа с институциите на ЕС, преговорния процес и начина на
вземане на решения в ЕС
- Лидерски умения и умения за работа в екип
- Способност за анализиране на информация, синтезиране и представяне на
резултатите от анализа
- Инициативност
- Висока мотивация
- Комуникативност
3. Кратко описание на длъжността:
- Ръководи, планира, организира, контролира и координира функционирането и
дейността на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група „ГлавиницаТутракан-Сливо поле” по отношение на изпълнението на Стратегията за местно
развитие и усвояването на финансовите средства, предоставяни на Република
България от Европейски фонд за рибарство (ЕФР) чрез Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР);
- Управление на средствата, предоставени на МИРГ;
- Мониторинг на изпълнението на програмните интервенции, заложени в стратегията, мониторинг на одобрените за финансиране проекти,
- Координиране на дейностите по информация и публичност на МИРГ.
II. Координатор на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група
„Главиница-Тутракан – Сливо поле”
Изисквания към заеманата длъжност:
1. Образование: висше с образователно-квалификационна степен „бакалавър”
или „магистър”;
2. Общ професионален стаж: мин. 2 години професионален опит;
3. Експертен опит: Подготовка, изпълнение и отчитане на мин. 2 проекта, финансирани от европейски програми и фондове;
4. Езикова подготовка: Владеене на един от трите работни езика на ЕС (английски,
немски или френски език);
5. Компютърни умения: MS Office, WORD, Excel, Power Point;
6. Добро познаване на Стратегията за местно развитие на МИРГ „ГлавиницаТутракан-Сливо поле”;
7. Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнение на Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“ и усвояване на средства от Европейски
фонд за рибарство;
8. Да притежава умения за разработване на информационни, обучителни и
презентационни материали;
9. Да работи в екип;
10. Да е комуникативен/а, позитивен/а, и инициативен/а,
11. Да е правоспособен водач на МПС.
III. Технически сътрудник на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска
група „Главиница-Тутракан – Сливо поле”
1. Кратко описание на длъжността:
Съвместно с Управителя и Координатора да отговаря за точното и навременно
осъществяване дейностите на МИРГ, съгласно условията на подписания договор
за безвъзмездна помощ и Стратегията за местно развитие на Местна инициативна
рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле” (МИРГ) по отношение на
нейното изпълнението и усвояването на финансовите средства, предоставяни на
Република България от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) чрез Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).
2. Изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- Мин. 1 година професионален опит;
- Владеене на един от трите работни езика на ЕС (английски, немски или френски
език) е предимство,
- Компютърна грамотност (Microsoft Word, Excel, Power Point) и интернет.
3. Умения и компетентности:
- Умения за работа в екип;
- Способност за анализиране на информация, синтезиране и представяне на
резултатите от анализа;
- Инициативност;
- Висока мотивация;
- Отдаденост на работата и способност да работи под напрежение;
- Отлична комуникативност;
- Възможност да работи на гъвкаво работно време.
IV. Начин на провеждане на конкурса:
- Допускане по документи;
- Събеседване.
V. Необходими документи за участие в конкурса:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса;
2. Професионална автобиография;
3. Мотивационно писмо;
4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
както и копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации
при наличие на такива;
5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Копие от документ за самоличност
При подаване на документите, кандидатите да представят лична карта, оригинали
на копията на документи за сверяване.
Документи се приемат от 27.09.2013 г. до 17:00 часа на 28.10.2013 г. в офиса
на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”, намиращ се в гр. Тутракан, ул. Александър Стамболийски 2а.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Подпис:
И.Д. Председател на УС на
МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”
Красимир ПЕТРОВ
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СМЯХ

Малки обяви

Чапаев и Петка отишли на разузнаване при белите и се маскирали
като крава – Петка отпред, а Чапай отзад. Белите прибрали кравата в
обора и й сипали сено. Чапаев сръгал Петка:
- Яж, че ще ни разкрият.
Няма как, Петка почнал да зоба сено. По едно време почнал тихичко
да се смее.
- Василий Иванич, дръж се, водят бика…

ПРОДАВАМ

Две бълхи излизат от кино. Едната се обръща към другата:
- Ще се поразходим ли или ще вземем куче?
Някаква дама отишла в оръжейния магазин да си купува пистолет.
- За защита ли, госпожо? - попитал я продавачът.
- Не, за защитата ще си наема адвокат.
Съдията пита: - Защо ударихте жена си с чук по главата?
Подсъдимият: - Всеки сам кове щастието си, господин съдия.
1917 г. Петербург. Стар декабрист лежи на леглото, а внучката му
гледа през прозореца тълпата долу.
– Женя, какво става? Какъв е този шум навън?
– Революция, дядо!
– Така ли? А кои са? Какво искат? За какво се борят? - оживил се
старият революционер.
– Болшевики дядо! Искат равенство! Борят се да няма богати!
– Странно! И ние едно време се борехме за равенство, но искахме
да няма бедни.
Кавалер пита дамата, с която току-що се е запознал:
- На колко години сте?
- Няма да ви кажа направо, само ще ви намекна – кокетничи тя.
Дъщеря ми е в детската градина.
- Браво! Сигурно е директорка там.
Прибира се мъжът, няма нищо за ядене и казва на жена си:
- Ти и децата сте лесни – ще ядете бой! А аз какво ще ям?!

За информация: тел. 0866 65890
GSM: 0895 425 453 и 0887 553 884

Купувам

АГРОАПТЕКА

коса (селскостопански инструмент).
Цена – 25 лв. Оглед след уговорка.
За контакти: Иванка Калинова Тел.: 0866 65746

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

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

Тел.: 0866/60621
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Факс: 0866/60636
7600 Тутракан, ул.”Трансмарис-

Съобщение

ОБЯВЛЕНИЕ

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

Във връзка с подадено до Главния архитект на Община Тутракан Заявление с вх. рег.№ УТ-6440/29.08.2013 год. от Тодор Ангелов Къпинчев, живущ
в гр. Тутракан, ул. ”Добри Немиров” № 8 за процедиране и разглеждане
на изменение на ПУП – ПР и ПЗ в ОбЕСУТ и приложен към него ПУП-ПР
съобщаваме, че е:
Изработен Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за
регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/
Проектът за изменение на План за регулация засяга УПИ ХХVIII, ХХIХ, ХХVII,
ХХVI, ХVIII, ХIV, ХХХVI и ХХХVII в кв.13 по плана на гр.Тутракан. Изменя се и
уличната регулация (не приложена улична регулация), в обхват от ос. т.112
до ос. т.114 .
Проектът за План за застрояване /ПЗ/ - засяга само новообразуваните
УПИ ХХVIII -4086, 1721 и УПИ ХХХVI-1721, кв.13. В плана са посочени ограничителни линии на застрояване , в рамките на които може да се извърши
строителството при спазване на показателите за застрояване, посочени в
таблицата към проекта. Имотите попадат в Жилищна устройствена зона с
преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като (Жм).
Запазва се устройствената зона.
На основание чл.128, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията /
ЗУТ/ Заинте-ресуваните лица могат в 14-дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация .

Районен съдия: подпис /не се чете/
Съд. секретар: подпис /не се чете/

За справки: 0894 527079

Продавам

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Тутраканския районен съд одобрява постигнатото между
РП Тутракан и защитата на подсъдимия Ахмед Кременов
Христов – роден на 28.04.1995 г. в гр. София, живущ в гр.
Тутракан, обл. Силистра, български гражданин, неженен, с
основно образование, неосъждан, споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 216/2013
г. по описа на PC Тутракан, съгласно, което подс. Христов
се признава за виновен в това, че на 31.03.2013 г. в гр.
Тутракан, обл. Силистра, като непълнолетен, но разбиращ
свойството и значението на извършеното и можещ да
ръководи постъпките си по разумни подбуди, в съучастие
с Нурхан Нуркян Асан и Гюнал Неджатиев Камберов, като
извършител, влязъл в чуждо жилище, намиращо се в гр.
Тутракан, по ул. „Исперих” №5, във владение на Роман Рачев
Иванов от с. гр., като деянието е извършено нощем от три
лица и за проникването им била употребена сила, с което
подс. Христов е извършил престъпление по чл. 170 ал. 2 във
връзка с ал. 1, пр. 1, чл. 20 ал. 2 и чл. 63 ал. 1 т. 4 от НК.
Подсъдимият Ахмед Кременов Христов приема на основание горепосоченото обвинение да му бъде наложено
наказание по вид „Обществено порицание”, което да бъде
изпълнено чрез публикуване на определението на съда за
одобряване на настоящото споразумение в местните вестници „Тутракански глас” и „Напредък”.
Протоколното определение е влязло в законна сила на
06.08.2013 г.

Качествени маркови облекла на
много изгодни цени ще намерите в
магазина на ул. "Трансмариска" №26

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

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Препис-извлечение
От протоколно определение №188/06.08.2013 г.
по НОХД №216/2013 г.

Магазин за модни дрехи

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

№ 30/19.09. 2013 год.

Кмет на Община Тутракан:
/д-р Д. СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 31/24.09. 2013 год.
Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на възложителя в
лицето на Станимир Костадинов Зузов собственик на поземлен имот /ПИ/
с идентификатор 73496.501.1900 е издадена Заповед № 2174/19.09.2013
год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване на
проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване на План за регулация /
ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501. 1900 от Кадастрална карта
на града, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София,
в кв. 55 по План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение
№327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан
Кмет Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/

СУДОКУ

Син пише писмо на майка си:
''Мила, мамо! Роди ми се син! Жена ми нямаше мляко и бебето
сучеше от една негърка. Затова, за една седмица то почерня.''
Майката му отговорила:
''Мили, сине! Когато ти се роди, аз също нямах мляко и затова ти
давах от крава, но явно рогата са ти порастнали чак сега.''

Къща с офис на ул. "Родина" №38 в Тутракан

Предлагаме размяна

ɧɚɠɢɥɢɳɟɧɢɦɨɬɧɚɭɥȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨʋɚɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɪɟɳɭɞɜɭɫɬɚɟɧɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɞɨɬɢɟɬɚɠɜ
ɛɥɢɡɨɫɬɞɨɩɚɪɤɚɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɈɝɥɟɞɫɥɟɞɭɝɜɨɪɤɚɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɂɜɚɧɤɚɄɚɥɢɧɨɜɚ
ɬɟɥ

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 32/24.09. 2013 год.
Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на
възложителя в лицето на Бранимир Георгиев Георгиев и Цветелина
Емилова Георгиева собственик на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73496.501.873 е издадена Заповед № 2195/24.09.2013 год. на
Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване
на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване на План
за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.
873 от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед № РД–
18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София, в кв. 93 по План за улична
регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год.
на Общински съвет гр. Тутракан
Кмет Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 33/24.09. 2013 год.
Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ - на Драгомир Ангелов Ганев, живущ в гр.Тутракан, ул.”Белмекен” №
23 да възложи изработване на: ”Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ ”- за външно ел.захранване с ЕК 1 kV от МТТ 20/0,4 kV-100
kVA на „Стопански склад” в ПИ №73496.19.256 по КК и КР на гр. Тутракан,
Община Тутракан, имот извън границите на урбанизираната територия. Да
представи проект за ПУП-ПП в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба
№ 8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове, ЗОЗЗ и действащите правилници и нормативни документи във връзка
с изграждане на обекти за пре-нос и разпределение на електрическа енергия.
Проектът да е съгласуван със заинтересуваните експлоатационни дружества – представяне на писмено становище от ведомството.
Към проекта да се представят писмени Договори за право на прокарване на
отклонения от общите мрежи и съоражения на техническата инфраструктура
през чужд имот между възложителя и собствениците на имотите през който
ще премине трасето с нотариално заверени подписи.
Решение на Комисията за земеделски земи към МЗХ за утвърждаване
на трасето.

Кмет Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Равен 4:4 в приятелски мач между
ветераните на „Левски” и „Панайот Хитов”
П
ри голям интерес
премина демонстрационния приятелски
футболен мач между ветераните на ПФК „Левски”
(София) и ФК „Панайот
Хитов” (Тутракан) на 21
септември.
Сините ветерани бяха
поканени от Общината на
градския стадион в Тутракан специално за Празника
на града.
В началото на срещата
с едноминутно мълчание
бе почетена паметта на
спортните деятели Иван
Габровски и Славко Аспарухов и на футболистите
Кирчо Иванов, Данчо Иванов, Данчо Георгиев (Кучето) и Николай Георгиев
(Батозата) – дългогодишен капитан на тутраканския отбор.
Срещата премина в две
тридесетминутни полувремена и завърши с равен
резултата – 4:4. Головете
за „Панайот Хитов” бяха
дело на Цвятко НиколовФоката и 3 точни попадения на Ивелин Спасов,
който игра и в отбора на
„Левски” като бивш техен
играч.

ɋɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧɜɟɬɟɪɚɧɢɬɟɧɚɉɎɄɅɟɜɫɤɢ ɋɨɮɢɹɢ
ɎɄɉɚɧɚɣɨɬɏɢɬɨɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ

В отбора на домакините от „Панайот Хитов”
бяха включени Айредин
Али (Ардата), Димитър
Лазаров (Фоката), Ешреф
Сюлейманов (Шери), Георги
Христов (Олито), Светослав Мирчев, Али Шекиров
(Гундито), Цветон Димитров, Ивелин Спасов,

Анатоли Леков, Атанас
Райков (Начо), Красимир
Христов (Харито), Цвятко
Николов (Фоката), Николай
Хаджибеев, Иван Петров,
Нарцислав Миланов, Минчо Цвятков, Иван Радев и
Емил Габровски.
„Левски” показа на терена ветераните Христо

Котев, Християн Калчев,
Дилян Янкулов, Красимир
Коев, Петър Георгиев,
Владимир Йончев, Славчо
Теодосиев, Сашо Начев,
Стефан Павлов (Фифи Перото) – капитан, Веселин
Веселинов, Илко Василев,
Динко Динев и Ивелин
“ТГ”
Спасов.

канадска борба за мъже на лява
и дясна ръка в категория до 100
кг набира скорост и в шахмата. От
две години той взема участие във
всички инициативи на клуба.
Този турнир имаше и своите
изненади. Изключително добра
игра показаха 16-годишната Петя
Илиянова Петрова от Тутракан
и Димитрина Димитрова от с.
Варненци, която бе включена в
националния отбор по канадска
борба и завоюва сребро на лява
ръка и четвърто място на дясна
ръка в категория до 60 кг.
Най-възрастният участник бе
81-годишният Бончо Якимов от
Тутракан, а най-малкият - Дениз
Нурай, на 8 години. Дениз е достоен наследник на дядо си Мехмет Патраклъ и своя чичо Бехчет

Патраклъ - секретар на Шахматния
клуб. Фамилията Патраклъ всеки
тутраканец свързва преди всичко
с професионализма при играта на
шах. Второкласникът е възпитаник
на школата по шах в град Силистра, където играе и сега и е печелил
много призови места. Награждаван
е многократно от кмета на град
Силистра д-р Юлиян Найденов. Той
е един от малкото, за съжаление,
перспективни млади шахматисти.
Надяваме се, Дениз да стане член
на нашия клуб.
Награди и грамоти, получиха
всички участници.
Клубът очаква всички любители
на шахмата. На начинаещите ще
предложим знания, на напредналите - сигурност в победите.
Снимки: Васил ЧАКЪРОВ

26.09 - 2.10.2013 г.

Продължават обществените
срещи на тема „Ограничаване
популацията на бездомните животни”
За втора поредна седмица ще се проведат срещи с граждани в
рамките на проекта „Ако се грижиш за мен, няма да съм на улицата”.
Проектът се реализира от СНЦ „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”. Дейностите са насочени към ограничаване броя на
безстопанствените и скитащи животни в община Тутракан и свързаните с тях рискове като зарази, ухапвания и др. През тази седмица
се проведоха и предстоят общо осем срещи в селата Царев дол,
Търновци, Антимово, Цар Самуил, Белица, Варненци и Шуменци. В
периода 30.09. – 08.10. ще се състоят още шест срещи, 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. Лекции с развлекателен характер на същата тема ще се проведат
през октомври и ноември в училищата „Христо Ботев” и „Йордан
Йовков” в гр. Тутракан и „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Нова Черна.
След това всяко от тези училища ще може да изпрати една ученическа
група на посещение във функциониращ приют за безстопанствени
животни в Русе, където младежите ще могат отблизо да се запознаят
със съдбата на бездомните животни, условията, при които работят
приютите, работата на специалистите и как могат лично да допринесат за намаляване на броя на скитащите животни.
График на срещите:
02.10.2013, 15:30 часа – гр. Тутракан, Пенсионерски клуб, кв.
Текето
02.10.2013, 16:45 часа – гр. Тутракан, Клуб на инвалида
02.10.2013, 18:00 часа – гр. Тутракан, Младежки Ротари клуб,
р-т „Приятели” 03.10.2013, 14:30 часа – гр. Тутракан, Пенсионерски
клуб „Дунав 1”
03.10.2013, 18.00 часа – гр. Тутракан, в Пенсионерски клуб „Бл.
Росица”
08.10.2013, 18:00 часа – с. Старо село, в читалището
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на фондация
„Чарлз Стюарт Мот”, предоставена чрез фондация „ЕкоОбщност”.

Празничен шахтурнир
Тодорка АНГЕЛОВА
а 21 и 22 септември Шахматен клуб „Трансмариска” организира и проведе
турнир по повод Празника на
Тутракан.
Играта се проведе по класическата система – всеки срещу
всеки, под съдийството на Бехчет
Патраклъ.
За изключително големия интерес към турнира говореха препълнените зали на клуба. Дошли да
се наслаждават и окажат своята
подкрепа бяха много граждани и

Н

любители на тихата игра.
В крайното класиране при мъжете на първо място е Фикрет
Емин от с. Бреница, който участва
редовно в турнирите, но за първи
път печели призовото място, като
набра 11 точки. Втори е Йордан
Македонов от Тутракан - с 10
точки, а трети - Ангел Методиев
от Тутракан, с 9 точки.
Еднакъв брой точки - 7.5, набраха Красимир Костадинов, Илия
Бойчев и Васил Симеонов. Краси
Костадинов - безспорният европейски и световен шампион по

Честит рожден ден
и да почерпят:

26 септември - Марийка ХРИСТОВА, Касиер-събирач,
Община Тутракан
27 септември – Георги СОФРОНИЕВ, Кметски наместник на с. Пожарево, община Тутракан
28 септември – Джафер МЕХМЕД, Сътрудник на в.
„Тутракански глас” за община Главиница
28 септември – Габриел ВЕЛИКОВ, Горски стражар,
ДГС-Тутракан
28 септември – Шенол МОЛЛА, Общински съветник
от ДПС, ОбС-Тутракан
28 септември – Шенер КАНТАРОВА, Учител, СОУ
„Йордан Йовков”
29 септември – Капка ЙОРДАНОВА, Куриер, Община

Тутракан
29 септември – Кристиян ЯКИМОВ, Ветеринарен
техник, Община Тутракан
30 септември – Надежда ЙОРДАНОВА, Гл.спец. „МП”,
Община Тутракан
30 септември – Светла НЕДКОВА, Чистач, Община
тутракан
1 октомври – Кармен МИШУ-БОЙЧЕВА, Писател, гр.
Тутракан
1 октомври – Аурел БОЯДЖИЕВ, Директор на дирекция „Инфраструктура и опазване на околната среда”,
Община Тутракан
2 октомври – Д-р Ирена БОНЕВА, ДВСК-Тутракан

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ
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