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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 21

Година LII

29 май - 4 юни 2014 г.

Евровотът в Силистренска област:

Ниска избирателна
активност сред младите хора

Цена 0.60 лв.

Краси Костадинов и Сашо Андреев европейски шампиони!
- Димитрина Димитрова е бронзов медалист

Силистра - градът на евродепутатите двама сигурни, третият e на път
Калина ГРЪНЧАРОВА
Поредните избори за български представители в
Европейския парламент се
различават от предходните единствено с по-голямата си шумност, скандали и
повече изхарчени пари. Въпреки това, избирателната
активност, особено сред
младите хора, си остава
традиционно ниска, като
изключение от това „правило” отново е електоратът
на ДПС.
Със 17 924 гласа според
окончателните резултана стр. 3

На 29 май (четвъртък):

вамата тутраканци отново показаха
класата си в канадската борба и завоюваха

Д

безапелационно златните азербайджанската столица
медали на 24-то Европей- Баку от 24 до 26 май.
ско първенство по канадска
на стр. 3
борба, което се проведе в

С нова Художествена галерия
отбелязваме 30-годишния юбилей На 30 май: Тръгва походът „По стъпките
на четата на Таньо войвода”
на Обредния дом

на стр. 6

Ще бъде представена и книгата на
проф. Христо Матанов,
а кметът д-р Димитър Стефанов
ще връчи награди на културни и
просветни дейци

Покана
Международната израелска компания „Доктор
Нона” Ви кани на двудневен семинар, посветен на
20-годишнината на фирмата и юбилея на създателя
на нейната продукция доктор Нона Кухина.
Семинарът, чието мото е „Чрез здраве към благосъстояние” ще се проведе на 31 май и 1 юни 2014 г.
в Тутракан, в ресторант „Пелермо”.
Начало на мероприятието: 11:00 часа

В програмата:

1. Представяне на компанията от директора на
официалното представителство в България – Емилия
Богданова (София)
2. Презентация на продуктите на компанията представена от известния лекар Вергиния Георгиева –
специалист вътрешни болести, диетолог, фармаколог
и фитотерапевт.
4. Продажба на продукция с допълнителни отстъпки
само в тези дни.

ТОП МЕН ЕООД
ази година се навършват 30 години от откриването на Обредния дом в град Тутракан,
информират от Историческия музей. Сградата е построена през 1897 г. като
прогимназия и просъществувала като такава до 1947
г. По време на румънската
окупация се е използвала за
румънско училище. От 1947

Т

г. до 1977 г. е училище и
след реставрация, наложила
се в следствие на пропукване от земетресението
през 1977 г., е адаптирана
за Обреден дом.
Сградата е паметник на
културата, регистриран
от НИПК на 02.09.1975
г. Вътрешността на Обредния дом се отличава с
на стр. 2

Фабрика за мъжки костюми
Набира: Технолог, бригадир, ОТК,
кроячи, шивачи, гладачи

Предлага:Безплатен транспорт
мотивиращо заплащане
За контакти:

гр. Русе 7000, ул. Потсдам 10

Тел: 082/821 340

и

Плюс/Минус

От първо лице в изборния ден...
Калина ГРЪНЧАРОВА
утракан. 25 май 2014
г. 705-та секция. 900
избиратели по списък.
Тежък и протяжен ден.
Избиратели – на час по
лъжичка. В огромната си
част – възрастни хора. Около обяд разочарован глас на
член на комисията – „Само
двама родени след 1990 г.
са гласували досега”. Тъжна
картинка…
Междувременно се появяват наблюдатели, застъпници и партийци. Някои
стоят през целия изборен
ден в секцията, други „слухтят” около нея, трети се
мяркат с претенциозни
искания, за да отчетат
дейност. Всички заедно заработват едни пари.
В 18:59 ч. влиза последният избирател. Мъка! „Сбърках, дайте ми нова бюлетина!” Мъката се удвоява.
Започва броенето… на
европейските пилци. Много
невалидни бюлетини – едни
празни, други само с избор
на преференция, трети –
драскали на поразия всичко,

Т

но най-любопитна е една
бюлетина. В нея безапелационно е написана голяма
преференция – "Милен Цветков ТВ" (на снимката на
1-ва стр. горе). Задължително я снимам. Спомен…
Приключваме броенето.
Резултатите са ясни. Протоколът – написан и подписан. Чувалът съгласно
изборния закон е пълен и…
тежък.
На наблюдателите им се
изчаква чакалото за протокол с изборните резултати… Тонерът свършва на
на стр. 3
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На 29 май (четвъртък):

НОВИНИ
ПАРИ ЗА КОМАРИ
С постановление No. 114 от 14 май 2014 година за
„одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.“ на област Силистра бяха
отпуснати целева помощ в размер на 111 099 лв. за
дезинсекция и преодоляване на разпространението на
комарите, кърлежите и други вредни насекоми.
Средствата, които получават общините: Aлфатар
- 8 546 лв., Главиница - 15 954 лв., Cилистра - 31 905
лв., Cитово - 20 510 лв. и Tутракан - 34 184 лв.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЛАВИНИЦА
ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ
Кметът Хюсеин Хамди ще бъде представител на община Главиница в „МБАЛ-Силистра”, където Общината
е съдружник - това реши Общински съвет-Главиница
на проведеното редовно заседание на 27 май.
Общинските съветници приеха и Програма за оптимизация на училищната мрежа в общината за следващата учебна година, Общински план за развитие на
Община Главиница за периода 2014-2020 г., както и
решения за разпоредителни сделки с имоти общинска
собственост.
ЗА ДЕТСКИЯ ПРАЗНИК - ШАХМАТЕН ТУРНИР
По повод 1-ви юни - Ден на детето, шахматен клуб
„Трансмариска” - Тутракан организира турнир за всички деца до 18-годишна възраст желаещи да покажат
своите умения - най-добрите да защитят позициите
си, а останалите - да напреднат.
Начало 10:00 часа на 1-ви юни (неделя) в шахматния
клуб.
За победителите са осигурени награди, а за всички
– почерпка, допълват организаторите.
КРИМИНАЛЕ
Две кражби от търговски обекти са извършени в нощта срещу 23 май в село Цар Самуил. Противозаконно
са отнети цигари на обща стойност 1300 лв. от единия
обект и 120 лв. от другия. На адресите са извършени
огледи и са образувано досъдебни производства.
Акумулатор и 70 литра дизелово гориво са откраднати от трактор, паркиран в двора на частна фирма
в Тутракан. Престъплението е извършено в нощта
срещу 26 май. Образувано е досъдебно производство.
Домашно имущество е унищожено при пожар в
апартамент и в Тутракан. Огънят е тръгнал от неправилно ползван нагревателен уред около 15 часа на
27 май.
Огнеборци от местната противопожарна служба
загасили пожара и спасили останалата част от жилището.

Шах турнир

С нова Художествена галерия отбелязваме
30-годишния юбилей на Обредния дом
- Ще бъде представена и новата книга на проф. Христо Матанов "В търсене на средновековното време"
от стр. 1 художествени практики на
студенти от ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий” от 1988
г. до 2013 г.
Какво по-хубаво това
тържество да започне с
представянето на новата книга на проф. Христо
Матанов "В търсене на
средновековното време" –
включват се в събитията и
от КПД "Родно Лудогорие”.
ИК "Гутенберг", която
е издател на книгата ще
представи творбата и
автора й.
Известният наш балканист е действащ професор
в СУ "Св. Климент Охридски", където чете лекции
по византийска история.
Представянето на книгата е част от майските
празници на града и част
от съвместната дейност
на община Тутракан и КПД

изключителни интериори
със стенописи и витражи.
В красивата сграда, освен
ритуали се провеждат и
творчески срещи, конференции, концерти.
На 29 май от 16:00 часа
пред сградата на Обредния
дом деца на различна възраст ще могат да развихрят своето въображение в
Работилничката за изкуства. За пръв път в Тутракан, децата ще могат
да се видят и да рисуват в
техника ебру и енкаустика,
също така ще могат да
се упражняват в още едно
изкуство – оригами.
От 18:00 часа в Обредния
дом ще се открие Художествена галерия. В нея
са експонирани творби на
студенти и техните преподаватели, от провеждани

"Родно Лудогорие”.
Общинското ръководство и Историческия музей
в града показаха, че умеят
добре да работят с неправителствения сектор и
добре разбират нуждите
на града, училищата и об-

ществеността от района.
След представянето,
кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов ще даде коктейл и
връчи награди на номинирани културни и просветни
дейци.
“ТГ”

Директорът на ОДМВР-Силистра награди силистренец,
спасил от удавяне 13-годишно момче
Д

ɢ ɪ ɟ ɤ ɬɨ ɪ ɴ ɬ  ɧ ɚ  ɈȾ Ɇ ȼ Ɋ  ɋ ɢ ɥ ɢ ɫ ɬ ɪ ɚ
ɝɥɢɧɫɩɟɤɬɨɪ Ʉɪɢɫɬɢɹɧɉɟɬɪɨɜɜɪɴɱɢɞɧɟɫɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧ ɚɞɪɟɫ ɢ ɩɥɚɤɟɬ ɧɚ
ɝɨɞɢɲɧɢɹȾɟɫɢɫɥɚɜȾɢɦɢɬɪɨɜɤɨɣɬɨɫɩɚɫɢɨɬɭɞɚɜɹɧɟ
ɝɨɞɢɲɧɨɦɨɦɱɟɇɚɦɚɣ
ɨɤɨɥɨɱɚɫɚɩɪɢɢɝɪɚɫɴɫ
ɫɜɨɢ ɜɪɴɫɬɧɢɰɢ ɧɚ ɛɪɟɝɚ ɧɚ
ɪɟɤɚȾɭɧɚɜɦɨɦɱɟɬɨɩɚɞɧɚɥɨ
ɜɩɪɢɞɨɲɥɢɬɟɜɨɞɢɧɚɪɟɤɚɬɚ
ɢ ɫɤɨɪɨ ɩɨɬɴɧɚɥɨ ɑɭɜɚɣɤɢ
ɜɢɤɨɜɟɬɟ ɡɚ ɩɨɦɨɳ ɝɨɞɢɲɧɢɹɬȾɟɫɢɫɥɚɜȾɢɦɢɬɪɨɜ
ɤɨɣɬɨɪɢɛɨɥɭɜɚɥɫɥɨɞɤɚɧɚɛɥɢɡɨ ɜ ɪɟɤɚɬɚ ɧɟɡɚɛɚɜɧɨ ɫɟ
ɯɜɴɪɥɢɥɜɴɜɜɨɞɚɬɚɜɴɩɪɟɤɢ
ɱɟɨɬɦɨɦɱɟɬɨɧɹɦɚɥɨɢɫɥɟɞɚɉɪɢɜɬɨɪɨɬɨɝɦɭɪɤɚɧɟɧɚ
ɞɴɥɛɨɱɢɧɚ ɨɤɨɥɨ  ɦɟɬɪɚ

ɬɨɣ ɭɫɩɹɥ ɞɚ ɢɡɜɚɞɢ ɞɟɬɟɬɨ
ɤɨɟɬɨɜɟɱɟɛɢɥɨɛɟɡɠɢɡɧɟɧɢ
ɮɭɧɤɰɢɢȾɢɦɢɬɪɨɜɧɚɩɪɚɜɢɥ
ɢɡɤɭɫɬɜɟɧɨ ɞɢɲɚɧɟ ɢ ɫɴɪɞɟɱɟɧɦɚɫɚɠɤɨɢɬɨɫɟɨɤɚɡɚɥɢ
ɪɟɲɚɜɚɳɢ ɡɚ ɜɪɴɳɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɞɟɬɟɬɨɤɴɦɠɢɜɨɬɚ
Ⱦɧɟɫ ɜ ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ
ɦɚɣɤɚɬɚ ɧɚ ɦɨɦɱɟɬɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬ ɧɚ ɈȾɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɝɥɢɧɫɩɟɤɬɨɪɄɪɢɫɬɢɹɧɉɟɬɪɨɜ
ɫɟɨɛɴɪɧɚɫɞɭɦɢɧɚɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɤɴɦȾɟɫɢɫɥɚɜȾɢɦɢɬɪɨɜ
ɡɚɦɴɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚɦɭɩɨɫɬɴɩɤɚ
ÄȻɴɞɟɬɟɝɨɪɞɫɴɫɫɟɛɟɫɢɈɛɳɟɫɬɜɨɬɨɧɢɢɦɚɧɭɠɞɚɨɬɬɚɤɢɜɚɞɨɛɥɟɫɬɧɢɢɫɦɟɥɢɯɨɪɚ´
ɤɚɡɚɝɥɢɧɫɩɟɤɬɨɪɉɟɬɪɨɜɢɦɭ
ɩɨɠɟɥɚɡɞɪɚɜɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ
ɢɭɫɩɟɯɢ
“ТГ”

Тутраканиада-2014
След приключване на трибоя се изигра и среща по
волейбол за момчета IX-XI
кл. от СОУ „Христо Ботев”
и СОУ „Йордан Йовков”,
като възпитаниците на
Галина Спасова надделяха
в срещата.
Всички първенци в дисциплините получиха медали

ахматни турнири за
ученици и мъже организира Шахматния клуб в Тутракан под
патронажа на кмета на общината д-р Димитър Стефанов, в които се включиха
най-добрите шахматисти.
При учениците за пореден
път първото място грабна
Петя Петрова ученичка
от СОУ „Йордан Йовков”
- Тутракан. Достоен неин
противник се оказа Дениз
Нурай - второкласник от
гр. Силистра, потомък на
фамилия Патраклъ - една
от най-известните в областта на шахмата в Тут-

Ш

ракан.
При мъжете с точните си
и изобретателни ходове д-р
Румен Паунов спечели първото място с цяла точка
преднина. Играха се 7 кръга
по швейцарската система.
За класирането на следващите места бе приложена системата Бухолц-Медиана, която донесе второ
място за Венцислав Мирчев,
трето - за Пламен Данков
и четвърто - за Ангел Методиев.
Съдия на турнирите бе
Бехчет Патраклъ.
Победителите получиха
грамоти и награди.

Тодорка АНГЕЛОВА
жегодният турнир
„Тутраканиада” се
проведе на 20 май.
На спортните площадки и
игрища в „Христо Ботев”,
в спортните надпревари
взеха участие отборите
на СОУ „Христо Ботев”,
СОУ „Йордан Йовков” и
СПИ „Христо Ботев”, с.
Варненци.
Турнирът се проведе в

Е

три възрастови групи –
V-VI кл., VII-VIII кл. и IX-XI
кл., съответно момичета и
момчета и в три дисциплини – хвърляне на медицинска
топка, скок от място и
крос на 300 метра (момичета) и 600 метра (момчета).
В битката за медалите
надделяха възпитаниците
на СОУ „Христо Ботев”,
които грабнаха и купата
за Комплексен победител в
„Тутраканиада – 2014”.

и грамоти за своите постижения, както и по една
футболна топка за всеки
отбор, взел участие в „Тутраканиада-2014”.
Отборите по волейбол
получиха по една волейболна
топка, а победителите и
купа за отличие.
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Евровотът в Силистренска област:

Ниска избирателна активност сред младите хора
Силистра - градът на евродепутатите - двама сигурни, третият e на път
от стр. 1 доказателства за описаното в
жалбите.
Къде сме ние?

ти от преброяването на
бюлетините в 222 избирателни секции в Силистренско, ДПС е водещата
политическа сила в района
на изборите за Европарламент, показва справка от
Районната избирателна
комисия-Силистра.
След ДПС се нарежда ГЕРБ - с
9407 гласа, "Коалиция за България" - с 6354 гласа, коалицията
около "България без цензура" - с
3234 гласа, Реформаторският
блок - с 1779 гласа, НФСБ - с
1590 гласа, АБВ - с 1300 гласа.
За "Атака" са гласували 670
души.
В Силистренско в изборния
ден са гласували 46 542 души
от имащите право на глас 113
083, а действителните бюлетини
са 44 019.
С 41.15% избирателна активност е завършил изборният ден,
който бе удължен. Избирателна
секция в Главинишката община
е приключила работа малко след
20.00 часа, а първите документи
на избирателни секции са приети
от РИК-Силистра около 20.30
часа.
Изборният ден в областта
е преминал спокойно, посочи
Боян Димов от РИК. Той уточни,
че са постъпили четири жалби три за неправомерна агитация и
една за недопускане на наблюдатели в СИК. При извършените проверки не са установени

Силистра с двама евродепутати, третият е на
път

В Тутракан:
Изборната статистика сочи, че
от общия брой гласоподаватели
– 15 014, правото си на глас са
упражнили 6 120. Действителните гласове са 5685, а 435 недействителните.
Най-много гласове е получила
листата на ДПС – 2 390, следвани
от ГЕРБ – 1 089, „Коалиция за
България” – 829, „България без
цензура” – 501, а Реформаторският блок и АБВ имат по 135
гласа. Срив в гласоподавателите за „Атака” се отчита в тези
избори и в Тутраканска община
– само 42 гласа.
692 гласа са дадени за останалите партии, коалиции и
независими кандидати.

В Главиница:
От общо 10 742 гласоподаватели в изборния 25 май са гласували 4938. Действителните
гласове са 4598, а недействителните – 340.
Най-много гласове и тук са
дадени за кандидатите на ДПС
– 2 743, следвани от Реформаторския блок – 581, ГЕРБ – 495,
„Коалиция за България” – 352,
„България без цензура” – 138,
АБВ – 431 „Атака” – 39, а за
останалите в интегралната бюлетина – 195.

Ƚɥɨɪɢɹɉɨɪɨɠɚɧɨɜɚɝɥɚɫɭɜɚɡɚɩɴɪɜɢɩɴɬ

Хитът, наречен „преференциален вот”
Светослав Малинов, а не Меглена Кунева от Реформаторския
блок, влиза в Европарламента,
съобщиха от Централната избирателна комисия.
Промяната е заради преференциалния вот, при който вторият в
листата Малинов печели повече
гласове от Кунева.
Хората, които са се възползвали
от преференциален вот, масово са
гласували за водачите на листи,
като избирателите на Реформаторския блок са изключение.
Преференциалният вот използван от електората на БСП е на път
да направи революция.

Така никому неизвестният
28-годишен млад мъж - Момчил
Неков от Силистра, събра повече преференциални гласове от
лидера си и измести от първото
място Сергей Станишев. Неков
фигурира в социалистическата
листа под №15.
Какви са причините за чудото
„15/15” всеки се досеща, но пред
БСП стои проблем, за който
пишат и говорят всички медии
- ще бъде ли пречупен партийно
Момчил Неков да се откаже от
евродепутатство или не. (Б.р.:До
редакционното приключване
на броя окончателни поименни
резултати за българските представители в европарламента
нямаше)

Родената в Силистра Констадинка Кунева става евродепутат
от партия СИРИЗА в Гърция. Костадинка Кунева, която в Гърция
наричат Константина, не е член на
партията СИРИЗА, но бе включена
в евролистите след гласуване от
партийния съвет. За българката
са гласували 29 339 души. Това е
впечатляващ резултат за Кунева.
Всички издания в Гърция публикуват биографията на новата
евродепутатка и припомнят жестокия инцидент от 2008 г., когато
поради активната й синдикална
дейност непознати я заляха със
сярна кисeлина. Виновните не
бяха открити, а следствието се
прекрати. По това време Константина Кунева работи като чистачка
в метрото въпреки висшето си
образование. Гръцките синдикати
оказаха помощ на пострадалата българка и тя се превърна в
символ на борбата за защита на
правата на работниците. Кунева
ще е и единственият евродепутат,
който не е с гръцко гражданство.
Другата силистренка в Европейския парламент ще е Филиз
Хюсменова от ДПС.

Плюс / Минус

От първо лице в изборния ден...
от стр. 1

Редовно заседание на Общински съвет
- Ще се решава предложението за започване на преговори
за побратимяване на Тутракан и Кирнодж
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовното заседание на Общински съвет-Тутракан
ще се проведе на 29 май 2014 г. в 14:00 часа.
Най-напред ще бъде разгледан извършения независим финансов одит на Годишния финансов отчет
на „МБАЛ- Тутракан” ЕООД към 31 декември 2013 г.
От местния парламент ще се търси съгласие за
започване на преговори от страна на Община Тутракан с Административно териториален район Кирнодж,
област Калараш, Република Румъния за сключване на
Споразумение за побратимяване.
Ще бъде обсъдено и предложението за изграждане
на паметник на писателя Николай Хайтов в крайдунатвския град.
Одобрение за кандидатстване на Община Тутракан
за предоставяне на безвъзмездна помощ от Опера-

Р

тивна програма „Развитие на човешките ресурси” за
проект „Нови социални услуги за деца в Тутракан”
се иска в докладна записка на кмета на общината д-р
Димитър Стефанов.
В дневния ред на заседанието са включени още разглеждане на предложения за промяна в „Тарифата за
началния размер на месечните наемни цени на 1 кв.м.
при предоставяне на общински помещения, терени,
земи” и 17 докладни за разпоредителни сделки с общински имоти.
Като ход от подготовката за сесията, днес от 14:00
часа ще заседава Постоянната комисия по икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност,
бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен
контрол.

14 юни – Световен ден на кръводаряването
илиони хора дължат живота си на хората, които
никога няма да срещнатхора, които даряват кръв свободно
и без никакво възнаграждение.
На 14 юни празнуваме тяхното
благородство.
Кръводаряването е доброволно предоставяне на определено
количество от собствената кръв с
цел спасяване на човешко здраве
и живот.
Световният опит показва, че
безвъзмездното кръводаряване е
източникът на най-безопасна кръв,
защото е най-малко вероятно доброволец да предаде потенциално
животозастрашаващи инфекции,
като вируси на ХИВ и хепатит.
Кой може да даде кръв?
Всеки здрав човек на възраст от
18 до 65 години може да дари кръв.
Защо се дарява кръв?

М

- Спасявате нечий живот.
- Давате втори шанс на друг
човек
- Кръводаряването не вреди.
- Увеличавате защитните сили
на организма си.
- Пречиствате организма си –
стимулира се процеса на обновяване на кръвните клетки.
- Всички кръводарители получават два дни платен отпуск.
- Кръводарителите могат да получат резултатите от направените
изследвания за СПИН, хепатит В и
С, сифилис и кръвна група.
Кой се нуждае от дарената кръв?
Кръвта се използва за лечение
на пациенти с
- Остра кръвозагуба, причинена
от травми
- Лечение на тежки изгаряния
- Планови и спешни хирургически и акушерски интервенции

- АВО и Rh несъвместимост на
майката и плода.
- Лечение на злокачествени
заболявания
- Подържане живота на пациенти с различни вродени анемии и
хемофилии.
Каква е процедурата при кръводаряване?
- Попълва се въпросник, който
позволява на лекаря да се ориентира за здравословното състояние
на дарителя
- Лекарят провежда с дарителя
личен разговор и преглед, за да
доуточни наличието на противопоказания за кръводаряване.
- Вземат се няколко капки кръв
от пръста за експресно определяне
на кръвната група и хемоглобина.
Ако нивото му е под 125г/л за
жените и под 135 г/л за мъжете,
кръводаряването не се разрешава.

- Дарява се между 405 и 450 мл.
кръв. Събирането се осъществява в
специални системи за еднократна
употреба.
- Ако по време на кръводаряването дарителя се почувства зле,
процесът на даряване на кръв
се преустановява. В този случай
дарената кръв не се изхвърля, а
се използва за производство на
кръвни продукти.
- Цялата процедура трае наймного 30 минути.
За колко време се възстановява
кръвта?
- Количественото възстановяване на кръвта е за едно денонощие.
Качествено кръвта се възстановява
за 3-4 седмици.
Дарете кръв, спасете живот!
Общински съвет на БЧК
Тутракан

Тя е бивш общински съветник,
зам.-кмет в екипа на Иво Андонов
и зам.-областен управител, а в кабинета на Симеон Сакскобургготски беше министър без портфейл.
Пренебрежителното отношение
на БСП към преференциалното
гласуване може да изиграе лоша
шега на партията.
На път да влезе в Европейския
парламент е и още един силистренец. Това е Момчил Неков от
Коалиция за България, който може
да измести от първата позиция лидера Сергей Станишев или поне да
получи избираемо място. Оказва
се, че масово от гласувалите за
БСП явно не са разбрали и за посигурно са отбелязвали и номер
15 в сектора за преференциалното
гласуване, наред със същия номер
в сектора за избор на партия, като
по този начин са дали предпочитание за съответния кандидат.
Момчил Неков е роден е през
1986 г. в Силистра, завършил е
Международни икономически
отношения в Университета за
национално и световно стопанство. В момента е докторант
към Философския факултет в
Софийския университет „Св.
Климент Охридски“. Автор е на
две книги – „4х4 – БСП след 1989"
и „От първо лице“.

30-я лист. Разрешаваме
проблема.
Рапортуваме в Общината, че сме готови и
чакаме превоз. Чакахме
почти час. Полицейските
патрулки заминали на произшествие.
Пред Общината сме,
мъкнем чувала, урната,
копирната машинка.
Полунощ е. В автобуса
за Силистра сме само с
чувала и пликовете със
списъци. Час път до областния център. И от
там нататък – чакане…
на Годо ли, на Михаля ли…
Десет часа висене пред
Областна администрацияСилистра докато дойде
редът ни, за да представим протоколите от
изборния ден!

В 9,20 ч. сутринта благополучно РИК приема
документацията на 705та секция. Към чувала не
поглеждат.
Не мога да разбера защо
трябваше да мъкнем тежките чували от Тутракан
до РИК-Силистра, след
като там изобщо не се
интересуваха от тях.
Защо, при тези високи
технологии, по общините
не поставиха по 2 компютъра, "Информационно обслужване" да си им направи
връзките и... готово.
Защо трябва да е лесно,
като може да бъде и трудно... и скъпо...
В 10,15 ч. тръгваме обратно за Тутракан. С чувалите. Носим ги изнервени до безкрай в Общината.
Финале гранде на евровота…

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА БЧК-ТУТРАКАН
НАПОМНЯ ЗА ВОДАТА, ОПАСНОСТИТЕ
И КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ
1. Къпете се само на охраняеми места!
2. Спазвайте сигнализацията и указанията на Водно
спасителна служба.
3. Къпете се в места с проверено дъно!
4. Скокът в непознати води е опасен!
5. Не влизайте във водата запотени и с прегрято
тяло. Преди влизане намокрете лицето и гърдите си!
6. Далече от брега плувайте само в група. При
тръпки и чувство на хлад излизайте веднага!
7. Не разчитайте на плуващи предмети, ако не
умеете да плувате.
8. При вълнение къпането е особено опасно край
брега. Вълната се преодолява като се гмуркаме под
нея, а на излизане се придържаме към гребена и!
9. Час и половина след хранене не влизайте във
водата! Не влизайте във водата след употреба на
алкохол.
10. Научете се да плувате. Неумението да се плува
е причина за множество водни инциденти.
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Дни на моето село

Радка ИВАНОВА,
Библиотекар
навечерието на найбългарския празник
- Денят на българ-

В

ската писменост и култура 24-май и празника на
с. Нова Черна, НЧ „Васил
Йорданов” съвместно с
Кметството организираха
различни прояви.

Читалището и библиотеката домакинстваха изложба на книги от местни писатели, празничен концерт,
футболен турнир и народно
увеселение на площада.

29.05 - 4.06.2014 г.

Празничният концерт се
състоя в залата на читалището, която беше огласена
от български народни песни, танци, стихотворения,
поп-музика, драматизации
по произведения на български автори. Всичко това
беше представено от самодейните колективи на
читалището - група за
възрожденски песни "Българи", група за народно пеене
"Черненка", АФС "Черненци",
танцов клуб за народни
танци, индивидуални изпълнения.
В програмата участваха
и децата от ЦДГ "Славянка"
Футболният турнир бе и жителите на Нова Черна
, учениците Нурал Гюрсел, организиран в различни въз- свири оркестър „Хармония”
Анелия Цветанова и Мирела растови групи, а за добро- от град Русе.
Виолетова с ръководител то настроение на гостите
Маргарита Недева, индивидуални изпълнения представиха Цветан Томов, Гергана
Златева и Гюлнур Нурджан.
В празника се включи и
групата за народно пеене
"Добруджанка" към Пенсионерския клуб.
Поздравление към всички
присъстващи и участници
поднесе Тодорка Владимирова- председател на читалищното настоятелство.
ȼɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢɬɟɧɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɤɚɬɚɊɭɦɹɧɚɋɬɚɬɟɜɚ
ɨɬɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
ɭɱɚɫɬɜɚɯɚɜɩɴɪɜɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɩɪɚɡɧɢɤ
ɒɚɪɟɧɨɤɨɬɥɟɤɨɣɬɨ
ɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɢɦɚɮɨɥɤɥɨɪɧɚ
ɧɚɫɨɱɟɧɨɫɬ
Ɍɟɦɚɬɢɤɚɬɚɧɚɩɪɚɡɧɢɤɚɳɟ
ɛɴɞɟɪɚɡɥɢɱɧɚɜɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɯɚɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɨɬɈɛɳɢɧɫɤɢɹɰɟɧɬɴɪ
ɡɚɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȼɫɸɠɟɬɧɹɫɩɟɤɬɚɤɴɥ
ÄɁɥɚɬɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɩɪɢɤɚɡɤɚ´ɧɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɩɚɪɬɧɢɪɚɌɟɚɬɪɚɥɧɨɫɬɭɞɢɨ
ÄȻɪɚɜɨ´
ɉɨɜɟɱɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɒɚɪɟɧɨɤɨɬɥɟɜɫɥɟɞɜɚɳɢɹ
ɛɪɨɣɧɚɜɟɫɬɧɢɤɚ

Цветни малки радости в с. Варненци

Нови отличия за децата от Школата по пластика и изобразително изкуство в с. Зафирово
Марияна ЛАЗАРОВА,
Библиотекар-секретар
ецата от Школата към НЧ
„Христо Ботев – 1901 г.”,
с. Зафирово извоюваха
пет отличия от два национални
конкурса - НК „Мадарският конник
– символ на историческото минало
и европейското бъдеще на България
– 2014 г.” в гр. Шумен, в който те
участват за първи път и НК „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”
в гр. София.
В Националния конкурс „ Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”
децата спечелиха три отличия в
двата раздела (изобразително и
приложно изкуство). Айкут Ниази
- 9 г. се класира на 1-во място в
раздел Приложно изкуство в първа
възрастова група. Той моделира
скулптора по приказката на Ангел
Каралийчев „Зеленият петел”.
Свилен Иванов се класира на 3-то
място в първа възрастова група,
като илюстрира „Приказката за
бостанското плашило”, а Георги Тодоров получи поощрителна награда
в първа възрастова група в раздел
Приложно изкуство за скулптура по
приказката „Мечо”.
Церемонията по награждаването
се състоя на 15 май в НДД-София,
но децата не присъстваха на тържеството по награждаването.
На следващия ден -16 май, в
Регионалния исторически музейШумен се състоя церемония по
награждаване на победителите в
НК „Мадарският конник – символ
на историческото минало и европейското бъдеще на България
– 2014 г.”. Класираните деца от с.
Зафирово участваха в церемонията.

Д

Олга АТАНАСОВА,
Секретар
ял месец хората от с.
Варненци имаха възможност да посетят изложбата
"Малки радости", в която бяха
подредени 117 сакции с цветя.
Тя бе организирана от членовете
на Клуб по цветарство "Иглика"
и Клуб "Сръчни ръце" при НЧ
„Светлина”.
Експонати бяха изложени в
салона на ПК "Добруджа" в селото.
Тази година в изложбата взеха
участие повече млади хора, любители на цветарството.
За великденските празници
членовете на клуб "Сръчни ръце"
изработиха великденско дърво
с пиленца и украсиха яйца по
различни методики/декупаж и др.
Цветарство направиха пано от

Ц

В шестото издание на конкурса са
участвали ученици от 25 населени
места на страната и от руския град
Уфа с 300 творби. Малките творци
се състезаваха в пет направления
(литературен конкурс, конкурс за
рисунки, приложно-декоративно
изкуство, компютърна рисунка и
компютърна презентация). Общо 49
участници се отличиха в различните
направления на конкурса. Децата от
школата към читалището участваха
в две от направленията (изобразително и приложно-декоративно из-

куство) със 7 рисунки и 13 творби на
приложно-декоративното изкуство.
Жури в състав: Деница Спасова –
преподавател по изобразително и
приложно изкуство, Недялка Митич
– художник, Ангел Минчев – ръководител на школа „Дърворезба” към
ОДК-Шумен определиха призьорите
в трите възрастови групи (7-11; 1215; 16-19). Журито класира две деца
от НЧ „Христо Ботев – 1901 год.” с.
Зафирово. Първи своята награда
и грамота получи Айкут Ниази, в
първа възрастова група в конкурса

за рисунка, а след него своя медал,
грамота и предметна награда получи 11-годишният Камен Великов
в първа възрастова група раздел
Приложно-декоративно изкуство.
Наградите и на двамата бяха връчени от директора на ОДК-Шумен
Павлинка Марева.
За призьорите на конкурса и техните ръководители бе организирана
екскурзия до с. Мадара и Мадарския
конник. Айкут и Камен и техните
ръководители посетиха и други
местности в гр. Шумен.

различни материали на тема "Селото през пролетта" изработиха в
клуба по цветарство.
Специалистът по цветарство Евгения Бонева, даде добра оценка
на изложбата и изнесе беседа на
тема "Аранжиране на градинския
ландшафт" - как да се запазят в
добър вид през всички сезони
градинките в и пред домовете.
На финала на изложбата, специални награди получиха трима
участници: Ивелина Върбанова
– представила 16 вида кактуси
и 3вида различни цветя, Галина
Стоянова със 17 вида цветя иТатяна Панайотова - с 11вида цветя.
Всички останали участници получиха по една саксия "съкъзчета".
През лятото предстои провеждането на фотоконкурс на тема
"Моята лятна градина".
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И Випуск-2014 е в
историята…

ɄɪɚɥɢɰɚɧɚɛɚɥɚȿɥɢɰɚɌɨɞɨɪɨɜɚɢɧɟɣɧɢɬɟɩɨɞɝɥɚɫɧɢɱɤɢ
ɆɚɝɞɚɥɟɧɚȺɧɝɟɥɨɜɚɢȼɟɧɟɬɚȼɚɫɢɥɟɜɚ

ɈɬɥɹɜɚɧɚɞɹɫɧɨɉɴɥɧɢɬɟɨɬɥɢɱɧɢɰɢɧɚɜɢɩɭɫɤɚɌɨɥɝɚȻɟɣɫɢɦɋɬɨɢɥɁɥɚɬɚɪɨɜȿɫɥɢɧɄɚɪɚɧɚɫɭɮɆɚɝɞɚɥɟɧɚȺɧɝɟɥɨɜɚɢɨɬɥɢɱɧɢɰɢɬɟ
ȾɟɫɢɫɥɚɜɚȾɚɧɱɟɜɚɄɚɪɨɥɢɧɚɏɪɢɫɬɨɜɚɢɌɪɚɹɧɌɨɞɨɪɨɜɫɤɦɟɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

ɒɟɫɬɜɢɟɬɨɧɚɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɢɬɟȼɢɥɢɄɸɱɭɤɨɜɚɆɭɫɬɚɮɚɘɫɭɮɢ
ɤɥɚɫɧɚɬɚɧɚɚɤɥɚɫɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜȾɢɥɹɧɚɌɴɪɩɚɧɨɜɚ

Абитуриентите на Главиница

Три пъти в Тутракан изпращахме момичетата
и момчетата от Випуск-2014 - веднъж в Деня на
зрелостника, втори път на градско шествие и
коктейл на кмета на общината и трети път – на
24 май.
Четвъртият път бе край морето, в „Албена”…
Наред с чудесните тоалети, които всяка година
предизвикват нестихващото любопитство на
гражданите, интерес представляват и постиженията на учениците.
Припомняме, че 51 са абитуриентите от СОУ
„Йордан Йовков”, които се обучаваха в три паралелки – Хуманитарна, Природоматематическа
и „Технологичен туризъм”.
12а клас с класен ръководител Диляна Търпанова наброява общо 18 ученици, 17 са отличниците т.е с успех над 5,50, а Радина Великова е
пълна отличничка.
12б клас с класен ръководител Даниела Петкова са 20 ученици. От този клас четирима са
пълните отличници – Еслин Каранасуф, Стоил
Златаров, Магдалена Ангелова и Толга Бейсим.
Освен тях, от същия клас, с отличен успех (над
5,50) ще завършат още 11 абитуриенти.
Най-малкият клас – с 13 ученици, е 12в с
класен ръководител Величка Николова. Там
отличничка е Моника Георгиева.
В СОУ „Христо Ботев” тази година завършват
35 абитуриенти в две паралелки „Програмист” и
„Сътрудник в малък и среден бизнес”.
Отличниците са Десислава Данчева, Каролина
Христова и Траян Тодоров.
По време на коктейла на 23 май, кметът на
община Тутракан връчи специални плакети на
всички пълни отличници и на отличниците, за
които писахме по-горе.
Освен тях, плакет за високи постижения в областта на музикалното изкуство получи Кирилка
Томова, плакети за високи постижения в областта
на танцовото изкуство бяха връчени и на Елица
Тодорова, Магдалена Ангелова, Венета Василева,
Диана Апрозянова, Тодор Войнов, Гизем Вежди
и Толга Бейсин.
Общинското ръководство отличи и спортистите за техните високи постижения – Пламен
Иванов, Тихомир Славов и Димитър Димитров.
Традиционно на коктейла, бяха избрани Кралица и Крал на бала. Тази година короната на
Кралицата украси главата на Елица Тодорова,
а нейни подгласнички са Магдалена Ангелова
и Венета Василева. Крал на бала е Здравко
Стоянов, а негови подгласници Пламен Иванов
и Емил Крачанов.
Организаторите се бяха постарали и за други
интересни номинации: Най-оригинална прическа
– Даяна Акпунарлиева и Мустафа Юсуф; найоригинално облекло – Антоанета Гъртанова и
Борислав Димитров; най-атрактивно представяне
– Гизем Вежди и Димитър Димитров, най-лъчезарна усмивка – Ебру Алеф и Билент Небахатин.
На 24 май училищата в цялата община събраха отново своите възпитаници. Тогава отново
абитуриентите бяха поздравени и изпратени, а
първокласниците получиха удостоверенията си.
На снимките: Част от
абитуриентската емоция

ɄɪɚɥɹɬɧɚɛɚɥɚɁɞɪɚɜɤɨɋɬɨɹɧɨɜɢɧɟɝɨɜɢɬɟɩɨɞɝɥɚɫɧɢɰɢɉɥɚɦɟɧ
ɂɜɚɧɨɜɢȿɦɢɥɄɪɚɱɚɧɨɜ

ɛɤɥɚɫɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ

ȼɥɚɞɢɦɢɪȾɪɚɝɚɧɨɜɢɋɬɨɢɥɁɥɚɬɚɪɨɜɨɬɛɤɥɚɫɫɴɫɫɜɨɹɬɚ
ɤɥɚɫɧɚɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɤɚȾɚɧɢɟɥɚɉɟɬɤɨɜɚ

 ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɢ ɮɨɪɦɢɪɚɬ ɬɪɚɥɚɧɚɬɚɭɥɢɰɚɧɚɝɪɚɞɚɞɨ ɬɢɦɚ ɤɚɬɨ ɬɪɢɦɚ ɨɬ ɬɹɯ ɫɚ ɧɚ ɬɪɢɦɚɬɚ ɩɴɥɧɢ ɨɬɥɢɱɧɢɬɚɡɝɨɞɢɲɧɢɹ ɜɢɩɭɫɤ ɜ ɋɈɍ Ɏɨɪɭɦɚɤɴɞɟɬɨɛɹɯɚɬɴɪɠɟɫɬ- ɩɴɥɧɢ Ʉɦɟɬɴɬ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ ɰɢ±ɘɦɸɬɋɟɣɯɚɧȿɥɦɢɪɚɧ
Äȼɚɫɢɥ Ʌɟɜɫɤɢ´ ɜ ɝɪ Ƚɥɚɜɢ- ɜɟɧɨɢɡɩɪɚɬɟɧɢɧɚɦɚɣ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɏɸɫɟɢɧ ɏɚɦɞɢ Ȼɸɪɯɚɧɢȿɦɟɥɘɤɫɟɥ
ɧɢɰɚɌɟɞɟɮɢɥɢɪɚɯɚɩɨɰɟɧɈɬɥɢɱɧɢɰɢɬɟɫɚɨɛɳɨɲɟɫ- ɜɪɴɱɢ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ ɫɬɚɬɭɟɬɤɢ
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ОБЩЕСТВО

На 30 май:

Тръгва походът „По стъпките на
четата на Таньо войвода”

Калина ГРЪНЧАРОВА
ред паметника на Таньо Стоянов в Тутракан, на 30 май в 8:00
часа ще бъде даден стартът
на 29-то издание на националния поход „По стъпките
на четата на Таньо войвода”. Походът традиционно
се организира от КПД „Родно
Лудогорие” в партньорство
с общините и музеите на Силистра, Тутракан, Исперих,

П

Разград и Попово.
След тържествено шествие по централната улица
„Трансмариска”, участниците ще поднесат венци
пред паметниците на Васил
Левски, Панайот Хитов, ген
Суворов и ген Пантелей
Киселов, след което ще се
отправят към дунавския
бряг край с. Пожарево. Там
ще бъде пресъздадено слизането на четата на Таньо

По дирите на подвига
Проф. Христо МАТАНОВ
а ползата от историческото знание е писано много.
Древните хора са били
убедени, че тя учи народите да не
повтарят грешките от миналото.
Затова и Цицерон бе казал, че
„Историята е учителка на живота“. В Ново време скепсисът по
този въпрос е по-силен, поради
което мислител от ранга на Георг
Хегел бе отсякъл сурово: „Ние
научаваме от историята само
това, че нищо не научаваме“.
Ръководени не толкова от тази
сентенция, а от усещането, че
нямат история, някои съвременни
велики нации са до голяма степен, ако не и изцяло, обсебени от
настоящето и от бъдещето.
Българите, обаче, не спадаме
към тази категория. Независимо
дали сме оптимисти или песимисти за ползата от историята,
ние сме емоционално свързани
с нашето минало. Та как иначе?
Българската нация е историческа
нация и по традиция питае особено отношение към миналото: то
ни дава самочувствие, усещане че
не сме слабаците на Европа, обединява ни със знанието за обща
историческа съдба и какво ли не
още! Затова не се примиряваме
с обстоятелството историческият
разказ да бъде сух и скучен: ако
той е такъв и нашата същност на
съвременна историческа нация
е лишена от вдъхновение за
вчерашния и днешния ден, и от
порив за бъдещето.
Тази наша българска особеност
от едни се харесва, от други – не.
Във всеки случай тя поставя с
цялата си острота въпроса как
да се създават, документират и
усвояват историческите знания.
За някои този въпрос е пределно
ясен: фундаменталните знания
се създават от академичната наука и се свеждат до знанието на

З

младото поколение посредством
учебниците. А за тях какво ли не
се говори! Били скучни, товарели
децата с излишна информация,
не ги карали да се чувстват
„граждани на света“, а по-скоро
балкански провинциалисти и
още доста неприятни неща. За
други, за да бъде историческото
знание привлекателно, е нужно
да си припомним, че историята е
комай единствената съвременна
наука, която по древна традиция
има своя муза-вдъхновителка:
Клио! Значи нужно е историческия разказ да е интересен, да
не се отплесва по небивалици
и фантасмагории, да завладява
аудиторията и в същото време да
не губи от автентичността си. Но
колцина ли са професионалните
историци, които могат да отговорят на високите критерии на
древногръцката муза?
Има обаче и друг подход. Мнозина от нас с удивление наблюдават от екрана как съвременни
европейци и американци обличат
рицарски доспехи, организират
турнири, с настървение търсят
стари оръжия, дрехи, мебели:
с други думи те принадлежат
на онази част от обществото,
което иска да преживее историята, да се пропие от нейната
автентичност, без да разчита на
книжен или магнитен посредник.
И в България този механизъм на
създаване на съпричастност с
миналото се развива успешно.
Е, нямаме си средновековни
рицари, но затова пък герои от
далечното и по-близкото минало
– дал Господ.
Тъкмо такава е идеята на културно-просветното дружество
„Родно Лудогорие“ и на неговия
секретар д-р Анатоли Кънев. Вече
четвърт век ежегодно първоначално малка група съмишленици,
а след това стотици деца от се-

войвода на българския бряг
и клетвата на четниците.
Пред паметната плоча на
войводата ще бъдат положени венци.
В местността „Антимовско ханче” ще бъде
проведен първият за похода Преглед на маршовата
и патриотичната песен,
след което походниците ще
се отправят по стъпките
на четата до лобното му

място – Кирчан баир край
поповското село Априлово.
В програмата на похода
са включени още концерт
на Теодосий Спасов и неговата група в Попово, както
и среща с шампионите от
ФК „Лудогорец” – в Разград.
Походът ще приключи на
2 юни, а в следобедните часове походниците ще бъдат
посрещнати в парк „Христо
Ботев” в Тутракан.

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
Таньо Стоянов Куртев, наричан още Домусчиев, Уйгунсуза и Диарбекирски, е роден на 5 април 1846 г. в гр. Сливен. Израства в заможно
и многочислено семейство. Този свободолюбив младеж става член
на основания от Левски революционен комитет през 1871 г. в родния
му град. Именно Левски го определя за апостол в Търговишко, Омурташко, Котленско и Добричко. Той го снабдява с пълномощно на 15
ноември 1872 г. Скоро обаче Таньо е арестуван и откаран в Цариград,
а след това заточен в Диарбекир. Възползвайки се от обстоятелство,
че е калебент и може свободно да се движи в града, той избягва на 14
февруари 1875 г. Добира се до Цариград, а оттам с кораб – до Сулина
и Браила. През август 1875 г. е извикан в Букурещ и определен за
апостол в Сливенско. Стига до Варна, където го чакат поп Харитон
и Стоил войвода. През Тутраканско се прехвърлят в Олтеница и се
срещат с Панайот Хитов.
По предложение на Никола Обретенов и Христо Ботев, Таньо отвежда момците от Турну Магуреле в Олтеница, където застава начело на
втората емигрантска чета със знаменосец Велко Дачев Тишев, писар
Петър Иванов Русков и водачи на четата Стефан Заралията и Йовчо
Кеяпенчев. Те преминават в България едновременно с Ботевата чета
на 17 май 1876 г. Шест часа преди Козлодуйския десант един каяк с 28
души акостира при с. Пожарево – Тутраканско. Съдбата на двете чети
е сходна – първоначален ентусиазъм, момент на съмнения, лутане,
сражения и разгром. Двамата войводи загиват, за да осветят два върха
от историята на България – Околчица и Керчан баир.
вероизточните български земи,
смятани с основание за люлка на
българската държава, изминават
десетки километри по пътя на
четата на Таньо войвода: от мястото, където неговите 28 юнаци
акостират на дунавския бряг при
с. Пожарево, Тутраканско, до
героичната гибел на воеводата
в местността Керчан баир, до с.
Априлово, Поповско.
Но кой е Таньо воевода, кои са
неговите четници? Припомням,
че той и неговите хора са помалко познати съвременници на
Христо Ботев и на неговите последователи. Те се прехвърлят в
България едновременно с четата
на известния поет, когато пожарищата на Априлското въстание
вече догарят и имат същата цел
като него: да вдигнат българите
на въстание срещу поробителя.
Съдбите на Ботеви и на Таньо
воевода са удивително сходни:
първоначален ентусиазъм, последвала покруса от неуспеха и

апатията, героична гибел дни
след стъпването на дунавския
бряг. Само дето названието на
местностите и други подробности
са различни. Таньо воевода е
блестящ и отдаден на делото на
освобождението революционер,
но не е нито издател на вестници,
нито удивително талантлив поет
и публицист. Затова винаги го е
засенчвала гигантската фигура на
Христо Ботев.
Но децата, които тези дни ще
преминат по стъпките на Таньо
воевода и на неговите четници, и
ще съпреживеят техните усилия
и гибелта им, ще се завърнат по
домовете си с друго усещане. Те
вече ще знаят, че ако човек е искрен в своя стремеж към свобода
и е готов да положи главата си
за нея, той не може по никакъв
начин да бъде засенчен. Неговото
излъчване е силно, уникално и
непреходно независимо от броя
на редовете, които му отделя
учебникът по история.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 36/22.05.2014 год.

№ 37/27.05.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 14.10.2013
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за:
„Проект за промяна предназначение на компютърна зала и интернет-кафе с развлекателни игри
в магазини за промишлени стоки”
Местонахождение: квартал – 35 по плана за регулация
на гр.Тутракан
Административен адрес: гр.Тутракан, ул. „Росица”
№ 15
Визата е издадена на: Николай Колев Николов,
гр.Тутракан, ул. „Черна” № 2
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд–Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията
(ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 23.05.2014 год. е издадена виза от
главния архитект на Община Тутракан за:
„Проект за промяна предназначение на етаж от производствена
сграда в апартаменти - 2 броя и стаи за гости - 5 броя”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73496.500.167
от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД18-6/2008 год. на ИД на АГКК гр.София, УПИ ХХХIV-Хлебозавод в
кв.13 по Регулационен план на гр.Тутракан, одобрен със Заповед
№270/12.04.1976 год. на ОНС-гр.Силистра.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул. ”Александър Стамболийски” №35, ет.2
Визата е издадена на: „Трансмаринск” ООД, гр. Варна с управител
Орхан Кемал Мутлу
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

29.05 - 4.06.2014 г.

За знанието, познанието и
пътищата на духовната
приемственост
д-р Анатолий КЪНЕВ
„Има разлика между
знание и познание – знае
се отделното, познава се
всичкото”.
Александър Фол
нае се, че през 2014 г.
се навършват 1000 години от историческата
битка при крепостта Ключ,
когато византийският император Василий II Българоубиец
ослепява 14 000 пленени воини
от армията на цар Самуил.
Знае се, че преди 101 години, по време на Междусъюзническата война, българската армия не унищожава
изтощената гръцка войска в
Кресненското дефиле.
Знаят се всички факти
за участието на България
във войните за национално
обединение (1912-1918), но
познава ли се политиката на
държавниците, генералите и
дипломатите, довела ни до
две национални катастрофи?
Знае се за храбростта на
българската армия, която,
макар и недохранена и зле
облечена, печели победа след
победа на бойното поле. Но
познава ли се унинието и
покрусата, завладели българската душа след провала
на усилията за национално
обединение? Познава ли се
изгубената вяра на българите
в собствените им възможности?
Знае се, че през 2014 г.
се навършват 10 години от
членството ни в НАТО. Знае

З

ȾɪȺɧɚɬɨɥɢɣɄɔɇȿȼ

се, че понастоящем България
разполага с 25-хилядна армия, а по време на Първата
световна война (1914-1918)
мобилизацонният състав на
Българската армия е достигал 800 000 души.
Знае се, че България е найбедният член на Европейския
съюз и съседните нам народи,
участвали в събитията от
1912-1918 г., имат по-добър
жизнен стандарт.
Знае се, че обществото ни
е по-разделено от всякога;
че каквото и да знаем, то
е повод за разделение. (Последните събития в Украйна
например отново ни разделиха, този път на русофили и
русофоби.)
Но познаваме ли днешната
международна политика? Познаваме ли причините, довели
до дълбокото разделение на
българите? Наясно ли сме
какво се случва било в Сирия,
било в Украйна, било в Крим?
На каква точно политическа
игра сме фили или фоби?
Не само да знаем, но и да
познаваме е апелът с днешна
дата на КПД "Родно Лудогорие", което и тази година, за
29-и път, организира "Поход по
стъпките на четата на Таньо
войвода”.
Във времена без надежда
първенството на духа е сигурна надежда; първенството
на онова познание за всичко
случило се с народа ни през
вековете – безброй покруси,
разорения, спадове, умора и
упадък, но и възкресения, възходи и триумфи; първеството
на духовната приемственост.
Познанието за устойчивостта на българския дух, съхранил
ни до днес, е сигурна надежда
за нас, разделените българи,
разделили се през последните десетилетия с не една
надежда.

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Механа "МЕЛАНИ"
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ХОБИ
СМЯХ

ȼɟɥɢɤɢɹɬɛɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤ
ɉɪɨɜɢɤɜɚɫɟɩɪɨɞɚɜɚɱɤɚɤɴɦɤɚɫɢɟɪɤɚɬɚ
Ɇɢɱɟɟɟɱɭɤɧɢɹɣɰɚɬɚɧɚɬɨɡɢɝɨɫɩɨɞɢɧ
Ɍɴɳɚɧɨɫɢɩɚɥɦɚɡɚɩɨɞɚɪɴɤɧɚɞɴɳɟɪɹɫɢɢɡɟɬɫɢ
ɁɟɬɹɬɆɚɣɦɭɧɚɬɚɫɢɩɪɨɛɭɬɚɫɟɝɚɢɩɚɥɦɚɬɚɣɧɨɫɢɲ
ɋɢɧɜɨɞɢɛɚɳɚɫɢɜɛɨɥɧɢɰɚȼɩɪɢɟɦɧɚɬɚɝɨɩɢɬɚɬ
ɂɦɚɥɢɱɟɯɥɢ"
Ⱦɚ
ɏɚɥɚɬ"
Ⱦɚ
ɑɚɪɲɚɮɢɡɚɜɢɜɤɢ"
Ⱦɚ
Ɇɚɬɪɚɤɜɴɡɝɥɚɜɧɢɰɚ"
Ⱦɚ
Ɇɚɪɥɢɬɚɦɩɨɧɢɫɩɪɢɧɰɨɜɤɢ"
Ⱦɚ
Ȼɚɧɤɚɤɪɴɜ"
Ⱦɚɜɯɥɚɞɢɥɧɚɬɚɱɚɧɬɚɟ
ɑɭɞɟɫɧɨȺɤɨɣɟɬɨɡɢɜɛɹɥɚɬɚɩɪɟɫɬɢɥɤɚɤɨɣɬɨɫɬɨɢɞɨȼɚɫ"
Ɂɚɜɫɟɤɢɫɥɭɱɚɣɫɴɦɫɢɞɨɜɟɥɢɥɟɤɚɪɱɟɬɨɤɭɜɢɠɧɹɦɚɬɟ
ɂɫɩɚɧɟɰ ɨɛɹɫɧɹɜɚ ɧɚ ɩɥɨɜɞɢɜɫɤɚ ɦɚɣɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɢɡɪɚɡɚ ɦɚɧɹɧɚɦɚɧɹɧɚ
Ɇɚɧɹɧɚɦɚɧɹɧɚɛɪɚɬɨɡɧɚɱɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɫɢɩɥɚɠɦɨɪɟ
ɠɟɧɢɛɢɪɢɤɨɤɬɟɣɥɢ
Ⱥɯɚɤɚɡɚɥɦɚɣɧɢɱɤɚɬɚ
ɏɚɣɞɟɫɟɝɚɬɢɦɢɨɛɹɫɧɢɤ ɜɨɡɧɚɱɢɜɚɲɟɬɨ ɚɣɥɹɤ 
Ⱥɣɥɹɤɦɚɣɧɚɟɫɴɳɨɬɨɤɚɬɨɜɚɲɟɬɨ ɦɚɧɹɧɚɦɚɧɹɧɚ ɚɦɚ
ɛɟɡɜɫɢɱɤɨɬɨɬɨɜɚɧɚɩɪɟɠɟɧɢɟ
Ƚɚɪɫɨɧɢɟɪɚ ȼ ɤɭɯɧɹɬɚ ɫɩɢ ɬɴɳɚɬɚ ɚ ɜ ɫɬɚɹɬɚ  ɡɟɬɹɬ ɢ
ɞɴɳɟɪɹɬɚɆɴɠɴɬɫɟɩɪɢɫɥɚɦɱɜɚɞɨɠɟɧɚɬɚɢɬɢɯɢɱɤɨɲɟɩɧɟ
Ⱥɣɞɟ
Ɇɢɧɟɭɞɨɛɧɨɦɢɟɦɚɦɚɦɨɠɟɞɚɱɭɟ
Ⱥɛɟɯɚɣɞɟɞɚɝɨɧɚɩɪɚɜɢɦ
Ɋɚɡɧɚɫɹɫɟɪɢɬɦɢɱɧɨɫɤɴɪɰɚɧɟɋɥɟɞɢɡɜɟɫɬɧɨɜɪɟɦɟɫɟ
ɱɭɜɚɜɢɤ Ɉɣɦɚɦɢɱɤɨ Ɇɚɣɤɚɬɚɫɟɨɛɚɠɞɚɨɬɤɭɯɧɹɬɚ
Ʉɚɤɜɨɢɦɚɞɴɳɟ"
Ⱥɧɢɳɨɫɚɦɨɞɚɬɢɤɚɠɚɞɚɤɭɩɢɲɟɞɢɧɯɥɹɛɭɬɪɟ
Ɍɴɳɚɬɚɥɟɠɢɜɬɴɦɧɨɬɨɢɫɢɦɢɫɥɢ Ɉɬɤɴɞɟɝɨɧɚɦɟɪɢɬɨɹ
ɝɥɚɞɧɢɤɞɴɳɟɪɹɦɢɒɟɫɬɢɯɥɹɛɡɚɟɞɧɚɜɟɱɟɪɦɢɩɨɪɴɱɜɚɬ 

Малки обяви

ТЪРСЯ
спешно квартира под наем за сам човек в горната
част на града.
GSM: 0895 888 612

ПРОДАВАМ
Детско легло с люлееща се функция, цвят – светлозелено.
Цена – 45,00 лв.
GSM: 0886 893 590

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

до Общинския пазар предлага:

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

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

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

Сканди

СУДОКУ

29.05 - 4.06.2014 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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29.05 - 4.06.2014 г.

Магията на Виена и Будапеща
(Продължение от миналия брой) история, богата на събития.
С това ни запозна ерудирана
Анастасия ЯКОВА
екскурзоводка Гизела Калицова,
Ех, магистрали, магистрали! която ни посрещна в центъра на
Толкова одумваните у нас, но при унгарската столица. Чаровната
пътуванията в чужбина изпитваш Гизела е също уникална личност
комфорт и спокойствие! При такъв – българка, наполовина унгарка
хубав път неусетно пристигахме в (майка й е унгарка), потомка на

Будапеща.
Необичайната атмосфера на
града се придава от романтичните
Будайски планини, Пещенските
равнини и Дунав с искрящите
води, който някога е разделял два
отделни града един от друг – Пеща
и Буда. Ако разгледаме града по
обстойно преминавайки през богатите на архитектура сгради и музеи
ще научим за една многохилядна

брат е бил дълги години директор
на Българския културен център
в Будапеща. В създаденото към
него българско училище Гизела е
преподавател, а заедно с колеги
от Софийския университет пише
и превежда учебници на български език.
В интересните си разкази като
гид пред нас, тя често подчертаваше връзката на Унгария с
България в исторически план и в
съвремието.
На централното място в Будапеща се намира и най-големият
градски парк. Той е оформен през
19-ти век, по времето на кралица
Мария Терезия - в английски стил.
Първото метро в Европа е построено в Будапеща, то е открито
е на 2 май 1896 г.
Системата от три линии на метрото минава и под р. Дунав.
Музеят на изящните изкуства
привлича погледите с красиви
орнаменти, колонади и статуи на
митични герои. Тук се намират и
крепостта „Вайдахуняд”, Площадът
на героите и Художествената галерия - строени от изкусни архитекти
и строители със свой колорит и
архитектура.
Основната беседа на Гизела бе
насочена към Площада на Героите с колоната на Милениума и
паметниците на най-известните
личности от унгарската история.

български градинари от великотърновското село Поликраище,
омъжена за българин - Петър Андонов е бивш директор на продукция в Българската телевизия, сега
бизнесмен, завършила „Българска
филология” - тя е голям радетел на
страната ни.
Гизела Калицова е председател
на Българското самоуправление в
осми район на Будапеща. Нейният

Краси Костадинов и Сашо Андреев европейски шампиони!
- Димитрина Димитрова е бронзов медалист

Това е символът на Будапеща - мемориал със статуите на водачите на
седемте племена, които основават
Унгария през 9-ти век, както и
други забележителни фигури от
Унгарската история. Изграждането
на мемориала започва по повод
хиляда години отсъздаването на
държавата.
В центъра на площада се намира
висока статуя на Архангел Гавраил,
покровител на Будапеща.
Сто и петдесетгодишното турско
робство на една трета от Унгария,
не е успяло да разруши историческите паметници.
Следва

Русенски студенти и
преподаватели изобретиха
уникален електромобил

от стр. 1 и Методий”, специалност
„Физкултурна педагогика”.
Следващите състезания, за които продължава
тренировките сега са –
„Благоевград оупън” през
м. юни и Russian Open A 1 в
руската столица Москва в
края на м. юли – информира
Костадинов.
Сашо Андреев за първи
път е европейски шампион
при мъжете – той спечели
злато на лява ръка в категория до 75 кг, а при юно-

Красимир Костадинов
спечели два златни медала
на лява и дясна ръка при
мъжете в категория до 100
килограма. Той стигна без
загуба до двата финала, в
които се наложи над Виталий Лалетин от Русия, и
вече има в колекцията си
шест европейски и четири
световни титли.
Краси Костадинов е студент във ВТУ „Св.сВ.Кирил

шите в същата категория
европейски шампион и на
двете ръце. Сашо Андреев
е и най-младият състезател в историята на канадската борба, който става
шампион при мъжете – само
на 17 години.
В националния отбор за
Европейското първенство
участва и едно тутраканско момиче - Димитрина
Димитрова. При девойките
да 21 г. в категория 60 кг

тя завоюва бронзови медали и на двете ръце.
Равносметката за България от 24-то Европейско
първенство по канадска
борба е 8 златни, 4 сребърни и 9 бронзови медала.
Страната ни е на второ
място в отборното класиране при мъжете и трето
място в общото отборно
класиране.
Калина ГРЪНЧАРОВА
Снимки: Игор МАЗУРЕНКО

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 май - Даниела ТОМОВА, "Кентоя" ООД, гр. Тутракан
29 май – Мария ПЕТРОВА, Фирма „Св. Тереза”, с. Сяново
29 май – Севгинар АМЗА, Общински съветник, ДПС,
ОбС-Тутракан
30 май – Светлана ПЕТКОВА, Секретар на НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
30 май – Мария ДИМИТРОВА, ТС „Борис Илиев”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
30 май – Севинч ДАИЛ, Информатор-деловодител в
ЦИУГ, Община Главиница
31 май – Аян НУРИ, Специалист „Горски надзирател”,
Община Главиница
1 юни – Пламен ПЕТРОВ, Изпълнител „Опазване на

околната среда и чистота”, Община Тутракан
2 юни – Сюзан ХАСАН, Общински съветник, ОбС-Главиница
2 юни – Михаела ИВАНОВА, ДТФ „Дунавска младост”,
НЧ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
2 юни – Вилияна ИВАНОВА, ДТФ „Дунавска младост”,
НЧ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
3 юни – Ненка НИКОЛОВА, ТФ „Дунавска младост”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
3 юни – Калоян КАЛИНОВ, Гл. експерт „Информационно
обслужване”, Община Тутракан
4 юни – Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница,
Ротари клуб Тутракан

никален електромобил
демонстрираха група студенти и преподаватели
от Русенския университет, сред
които и студентът от Тутракан
Маноел Пенев. (на сн. първият от
дясно) Електромобилът взе участие в Shell Eco-marathon Europe
2014 в Ротердам, Холандия.
Русенската "ракета", управлявана от 21-годишната Сюзан Мехмедова и 23-годишния Виктор
Стоянов, измина 168 км само с 1
кВтч, като това осигури 23-то място за дебютното участие на отбора.
Shell Eco-marathon Европа 2014
се проведе за 30-ти юбилеен път
от 15 до 18 май на градската

У

писта в Ротердам, Холандия. Тази
година броят на участниците е бил
по-голям в сравнение с миналата
- близо 200 участници от 27 европейски страни. В тези конкурентни
условия са били поставени четири
нови рекорда в пет категории.
В рамките на 4 дни над 40 000
посетители са станали свидетели
на изключителните постижения
на студентите и техните превозни
средства.
Това е третият електромобил,
който студенти и преподаватели
от Русенския университет създават
през последните 5 години. Според
колегите им, обаче, този е с найкрасивия дизайн.
“ТГ”

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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