РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК
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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 16

Година LIII

23 - 29 април 2015 г.

Цена 0.60 лв.

В очакване - на 25 юли:

"Юрая Хийп" с концерт на "Огненият Дунав"
в Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
ой не е чувал July
Morning, Free me, Easy
Livin, Sweet Lorraine,
Stealin, Firefly, Keep On Ridin,
кой не е чувал за Uriah

К

Heep…
Световноизвестната
група „Юрая Хийп“ ще е
хитът в програмата на
тазгодишното издание на
летния фестивал "Огненият

Дунав", който предстои да
се проведе от 22 до 25 юли
в Тутракан.
С всяка измината година, със своята пъстрота
и интересни участници,

фестивалът трупа привърженици в цялата страна,
които идват за празника в
крайдунавския град.
на стр. 5

Ще пръскат срещу кърлежи и комари
зелените площи в Тутракан и край р. Дунав
Да помогнем на Дейвид!
Т

ретиране с наземна
техника срещу кърлежи
и комари на територията на Тутракан и крайдунавската ивица на града ще
се извърши от 28 април до

2 май т.г вкл., съобщиха от
Община Тутракан. В специално Уведомително писмо от
общинската администрация
напомнят на собствениците
на пчелни семейства, че са

30 лични асистенти започват
работа по програма
„Нови възможности за грижа“
Калина ГРЪНЧАРОВА
асилен интерес към
програмата на социалното министерство
„Нови възможности за грижа“ отчитат в Община
Тутракан. Тя се финансира
по ОП "Развитие на човешките ресурси" по процедура
за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова

З

помощ "Нови алтернативи",
Приоритетна ос 2 - Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното
включване.
Около 100 лица от цялата
тутраканска община са
заявили, че имат нужда от
личен асистент, а за работа като лични асистенти
на стр. 2

длъжни да затворят пчелините или да преместят
пчелните семейства извън
района на третиране.
Обработките ще се извършват от 19:00 до 23:00
часа с препарат, който е
в списъка на разрешените
за предлагане на пазара
продукти за растителна защита, регистрирани
торове и подобрители на
почвата и/или в Регистъра

за ветеринарномедицински
препарати, като е извършена селективност според
вредителя на културата,
съобразен с климатичните
особености за периода, начина на приложение, както
и с оглед опазване на околната среда.
Карантинният срок е 24
часа.
Б.ред.: Уведомителното
писмо четете на 8-ма стр.

Аптека "Херба - Бойчеви"
срещу Болницата ви
съобщава, че работи по
Здравна каса включително
с инсулин и зелени рецепти!
Предлагаме цялата гама
фармацевтични услуги!

Заповядайте!
В събота и неделя също работим!

Дейвид Драгомиров Димитров от Тутракан е
само на 2,7 години и е с
диагноза Инсулинозависим
захарен диабет, тип едно.
Спешно се нуждае от
инсулинова помпа, която
струва 9 хиляди лева средства, с които семейството му не разполага.
Банковата сметка в
подкрепа на Дейвид е:
BG24STSA93000022546629
BIC: STSABGSF
Банка ДСК, клон Тутракан
Дейвид Драгомиров
Димитров

Пролетна ПРОМОЦИЯ на ПВЦ-дограма
Вземете вашата немска пластмасова
дограма на цената на българска!
Пълна гаранция от 5 години!
Немско качество на народни цени!
За поръчки: 0894 618 612 и 0876 17 11 97
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РЕГИОН

23 - 29.04.2015 г.

В Общински съвет-Главиница:

НОВИНИ
ɐȿɊȿɆɈɇɂəȾȺɊɂɌȿɅɇȺȽɈȾɂɇȺɌȺ
Асоциацията на обществените фондации в България, чийто
член е фондация "Обществен дарителски фонд-Тутракан",
ще проведе на 24 април традиционната Церемония "Дарител
на годината". Домакин на събитието е гр. Ямбол. В него ще
участват секретарят на Община Тутракан Даниела Гвоздейкова
и представители на ОДФ-Тутракан.
ȾȺɋɔɁȾȺȾȿɆɁȺȿȾɇɈɈȻɓɂɇȺɌɍɌɊȺɄȺɇ
Екипът на Областния информационен център-Силистра ще
представи в Тутракан на 24 април (петък) от 10:30 ч. в залата
на общинската администрация резултатите от общественото
допитване, в рамките на Националната кампания "Да създадем
заедно България 2020 г." Ще бъдат обсъдени възможностите
по оперативните програми за реализиране на проекти по
постъпилите от гражданите предложения в предходни срещи.
Изложба от рисунки по темата, рисувани от тутракански деца,
ще онагледи детските идеи за развитие на общината.
ɂɁɌɂɑȺɓɋɊɈɄɁȺȾȿɄɅȺɊȺɐɂɂ
Община Тутракан напомня, че срокът за деклариране на доходите на физически лица за миналата година, които желаят
да ползват 5% данъчна отстъпка, е 30 април 2015 г.
ɉɈȾɄɊȿɉȺɉɊɂɊȿɉɊɈȾɍɄɌɂȼɇɂɉɊɈȻɅȿɆɂ
На официалния сайт на Община Тутракан (www.tutrakan.egov.
bg) в раздел „Обяви” можете да се запознаете с Правилника
за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи
на фактическо съпружеско съжителство, с репродуктивни
проблеми на територията на община Тутракан и да изтеглите
необходимите документи за кандидатстване.
ȽɈȾɂɇɂɋȻɍ
ɑɟɬɜɴɪɬ ɜɟɤ ɳɟ ɨɬɛɟɥɟɠɚɬ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɋɢɧɞɢɤɚɬɚ ɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɭɱɢɬɟɥɢ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɱɟɧ ɤɨɤɬɟɣɥ
ɤɨɣɬɨɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɧɚɚɩɪɢɥɩɟɬɴɤɢɧɮɨɪɦɢɪɚɩɪɟɞ
ɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɟɧ ɫɴɜɟɬ ɧɚ ɋȻɍ
ɇɟɞɟɥɱɨȾɟɥɟɜ
ɋɴɛɢɬɢɟɬɨ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɜ ɡɚɥɚɬɚ ɧɚ Ɉɛɪɟɞɧɢɹ ɞɨɦ
ɨɬ  ɱɚɫɚ ɢ ɧɚ ɧɟɝɨ ɫɚ ɩɨɤɚɧɟɧɢ ɞɚ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɨɫɜɟɧ
ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɛɪɚɧɲɨɜɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹ ɤɨɨɪ
ɞɢɧɚɬɨɪɧɚɋȻɍɋɢɥɢɫɬɪɚɆɢɯɚɢɥɄɢɪɹɡɨɜɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚɄɇɋȻɋɢɥɢɫɬɪɚȾɢɦɢɬɪɢɱɤɚɉɟɣɤɨɜɚɢɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Четиридесет нарушения на правилата за движение са установени при специализираната полицейска операция за контрол на
скоростта, проведена от 06:00 часа на 16 април до 06:00 часа на
17 април в Силистренска област. 13 от нарушенията са свързани
с превишаване на скоростните режими, за което са съставени
7 акта и са наложени 6 глоби по фиш на виновните водачи.
Проверките са извършвани в 12 точки за контрол на скоростта, разположени на територията на областта.
Акцията се проведе в цялата страна във връзка с членството ни в европейската мрежа на службите на пътна полиция
TISPOL, като основен акцент на проверките бе контролът върху
скоростта на моторните превозни средства.
39-годишният К.П. е уличен в унищожаване и повреждане
на чуждо имущество. На 17 април в Главиница той умишлено
счупил мобилен телефон и телевизор, собственост на 20-годишен жител на града. Образувано е досъдебно производство.
Повреди в ел.инсталация са причина за пожар в спомагателна
постройка в село Ножарево, станал на 18 април при който са
изгорели 40 кв.м покривна конструкция.

30 лични асистенти започват
работа по програма
„Нови възможности за грижа“
от стр. 1 към сключване на договори,
чиято продължителност
са кандидатствали 92-ма. е до края на годината. За
Срокът за подаване на община Тутракан личните
документи за ползване на асистенти според спуснауслугата и за работа като тата бройка и финансиране
личен асистент изтече на от социалното министер9 април.
ство е 30. Също толкова С кметска заповед е фор- 30, ще са и потребителите
мирана нарочна комисия, на услугата. Приоритет се
която разгледа молбите дава на децата с уврежи проведе интервюта с дания като потребители,
кандидатите на 16 април уточни Николова.
- по селата, а на 17 април
За гражданите, които не
- в града, съобщи Снежа- са успели да се класират,
на Николова, от Дирекция ще има втори етап на
"Хуманитарни дейности" в програмата. Той ще бъде
Община Тутракан. Социал- от 22 юни до 10 юли, а в зани работници от Дирекция висимост вече от потреб„Социално подпомагане“ ностите и от бройките,
извършват анкети в домо- които министерството на
вете на кандидат-потре- труда и социалната полибителите.
тика отпусне, ще бъдат
До края на тази седмица удовлетворени потребнокомисията ще излезе с ре- стите на по-голям брой
шение за одобрените лица, граждани.
след което ще се пристъпи

Отново ще разглеждат отдаването на мерите и пасищата
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание на
Общински съвет–Главиница е свикано от
неговия председател Сейфи
Салим. То ще се проведе на
27 април (понеделник) от
14:00 часа в заседателната
зала на местния парламент.
В предварителния проект
за дневен ред са включе-

Р

ни шест точки, като по
първата от тях ще бъде
разгледано отмененото
със заповед на областния
управител решение №388
взето на последната сесия
на Общинския съвет, на 31
март т.г. То се отнася до
процедурата за отдаване
под наем или аренда на общински имоти с начин на

трайно ползване „Пасище,
мера”.
В останалата част от
заседанието ще бъде разгледан отчетът за изпълнение на бюджета на Община
Главиница за 2014 г., годишният финансов отчет на
„Общински превози” ЕООД
гр. Главиница за 2014 г., две
разпоредителни сделки с

имоти общинска собственост, както и годишен
анализ на дейностите и финансов отчет на народните
читалища в община Главиница за миналата година.
Като ход от подготовката за сесията, на 24 април
(петък) от 14:00 часа ще
заседават четирите постоянни комисии.

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

„Да изчистим България …” - с повече мисъл и грижа за себе си и бъдещето на децата ни!
а изчистим България заедно? Можем да опазим
България чиста за себе си и бъдещите поколения!
“Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да
научи от природата.” - гласи една поговорка.
Разхождали ли сте се край реката, в планината или
по морския бряг? А направиха ли Ви впечатление многобройните разхвърляни опаковки от вафли, бонбони и
други? Оказва се, че от тези опаковки природата не
може да се изчисти сама – те са полиетилен, който
не се разлага в природата. Ако искаме тези кътчета
да са красиви и очарователни не трябва да хвърляме
безотговорно отпадъците си.
Да опазим България чиста с повече мисъл и грижа за
бъдещето!
Ако искаме населените ни места да са чисти и приветливи трябва да изхвърляме отпадъците си в контейнерите и да почистваме замърсените терени.
Нека да почистим парковете, за да не играят децата
ни в отпадъци и мръсотия!

Д

България ни е една. Ние сме тези, които трябва да
се грижим за нея. Така както се грижим за нашия дом,
така трябва да се погрижим и за чиста природа и
околна среда.
Нека всички заедно излезем на 10 - ти май – неделя, и
покажем, че не сме безразлични към всичко това!
Като всеки активен човек, който е пътувал по света и е видял колко красива и подържана е природата
в другите страни. Нека направим нашата родина един
истински рай и заедно се включим в инициативата, защото искаме да живеем в една красива България, която
гордо да наречем свой дом.
Да мислим за околната среда означава да мислим за
себе си. Нека заедно превърнем България в едно по чисто и уютно място за живеене!
Нека се възхищаваме на това, което не можем да
създадем сами!
Кмет на Община Тутракан:
/Д–р Димитър СТЕФАНОВ/

Райони
за почистване и сборни пунктове, на които ще се раздават чували и ръкавици в Тутракан за
кампанията "Да изчистим България за един ден..." на 10 май 2015 г. - неделя
I. Старата автогара, крепостната стена по ул.
„Крепостта”, бившото училище „П. Славейков”,
градския стадион при боровата гора, МБАЛ – Тутракан, з-д „Славянка” на излизане от гр. Тутракан
по ул. „Трансмариска” в посока за Русе – сборен
пункт на Старата автогара – площад „21–ви
Септември”.
II. Общината, крайдунавския парк – от тотопункта на Старата автогара по продължение
на цялата кейова стена, з-д „Лодкостроител”,
рибарската махала и зелената площ срещу хотел –
ресторант „Лодката”, Чатала – сборен пункт пред
административната сграда на Община Тутракан
на ул. „Трансмариска” № 31.
III. Общински център за извънучилищни дейности, ул. „Димитър Благоев”, гробищния парк,
Вила „Вета”, автогарата на „Т. А. Т.” ООД, ул.
„Силистра” до пресечката с ул. „Генерал Тошев”
– сборен пункт пред сградата на Общински център за извънучилищни дейности на ул. „Димитър
Благоев” № 51.
IV. Джамията, ул. „Александър Стамболийски”, ул.
„Росица”, района около жилищните блокове „Тер-

ма”, „Младост”, „Зора”, „Ела”, „Пирин” 1, „Бреза”,
„Чинар” и „Росици”, супермаркет „CBA” – сборен
пункт пред Джамията на Текето.
V. Ул. „Родина”, бившото училище „Васил Левски”,
района на улиците „Рила”, „Байкал”, „Исперих” и
„Марица”, СОУ „Христо Ботев” – сборен пункт
пред СОУ „Христо Ботев”.
VI. Ул. „Ана Вентура”, з-д „Славянка” – ЕТ „НикПластик”, пожарната, ул. „Сливница” до автогарата на „Т. А. Т.” ООД, ул. „Гео Милев”, парк „Христо
Ботев” – сборен пункт в парк „Христо Ботев”.
VII. „Възходите” и района на улиците „Добри
Чинтулов”, „Опълченска”, „Александър Невски” и
„Средна гора” /така наречения Жабешки гьол/ –
сборен пункт пред хотел - ресторант „Палермо”.
Начален час на почистването 09:00 часа.
Чувалите с отпадъци ще се оставят в контейнерите за смесени битови отпадъци или до тях
при запълване на обема им.
Включете се и Вие – дори и скромното участие
означава много!
Кмет на Община Тутракан:
/д–р Димитър СТЕФАНОВ/

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

№ 16/16.04.2015 год.

№ 17/16.04.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 16.04.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект на:
„Складове за селскостопанска продукция и инвентар
към обект „Създаване и отглеждане на сливови овощни
градини”
Местонахождение: поземлен имот № 010045, в землището на село Сяново, местността „Серкето”
Визата е издадена на: „Сливови градини” ЕООД
гр.Варна, ул.”Никола Михайловски” №1
управител: Елена Добрева Събева
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 Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 15.04.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект за:
„Ажурна-телена ограда към обект „Създаване и отглеждане на сливови овощни градини”
Местонахождение: поземлен имот № 010048, в землището на село Сяново, местността „Серкето”
Визата е издадена на: „СЛИВОВИ ГРАДИНИ” ЕООД
гр.Варна, ул.”Никола Михайловски”№1, вх.1А, ет.3,
ап.7А
управител: Елена Добрева Събева
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/
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РЕГИОН

23 - 29.04.2015 г.

Рейтинг на активната прозрачност или Забранен е риболовът
Как властта изпълнява задълженията си по С
Закона за достъп до обществена информация

рограма Достъп до Информация представи
резултатите от проучването на Интернет страниците
на институциите в системата на
изпълнителната власт, Рейтинг
на активната прозрачност ‘2015
и актуализирана Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.
В периода 23 февруари – 23
март 2015 Програма Достъп до
Информация (ПДИ) прегледа
и оцени 544 страници на 544
административни структури на
изпълнителната власт на централ-

П

но, териториално и местно ниво,
публично правни субекти, задължени да предоставят информация
и независими органи на власт.
В рамките на проучването бяха
подадени 543 електронни заявления с искане за предоставяне
по електронен път на копие от
заповедта за определяне на служител, който пряко да отговаря
за предоставянето на обществена
информация по Закона за достъп
до обществена информация,
както и длъжностната характеристика на съответния служител.
Целта на проучването, което

ПДИ провежда от 2010 насам, е
да оцени как органите на власт
изпълняват задълженията си по
Закона за достъп до обществена
информация и други нормативни актове за публикуване на
информация в Интернет, и как
отговарят на заявления за достъп
по електронен път.
Фокус на проучването за 2015
отново е финансовата, бюджетната прозрачност и интегритета.
За целта индикаторите в специалната секция на проучването
бяха актуализирани в съответствие с новите задължения за
публикуване на информация по
Закона за обществените поръчки.
Нивото на прозрачност тази
година е оценявано с точки по
72 (81 за общините) индикатора,
като възможният максимум е
81,4 (88,4 за общините).
В последните години Министерство на отбраната е на първо
място сред представителите на
централните органи на власт по
отношение публикуването на
задължителна за публикуване
информация, като също и поддържа добра секция за достъп
до информация, каза на пресконференция дадена на 15 април в
София изпълнителният директор

на Програма "Достъп до информация" Гергана Жулева. Сред
независимите органи на власт
почти всяка година Сметната
палата заема водещото място. В
десетката на общините-първенци
попадат Добрич, София, Разград,
Алфатар, Банско, Стражица.
Конкретна информация за
проучването може да се намери
на www.aip-bg.org
Рейтинг на активната прозрачност на институциите за 2015
показва кои са институциитепървенци в изпълнение на задълженията за активно публикуване
на информация и кои изостават.
Картата на финансовата и
бюджетна прозрачност на общините онагледява още по-добре състоянието на активната
прозрачност в България.
Сравнителен Рейтинг на институциите, проследяващ резултатите от 2013, 2014 и 2015,
показва развитието на активната прозрачност на институциите
в България.
Системата на проучването
дава възможност да се проследи статистиката на предоставяне на информация по
електронните заявления за
достъп до информация. “ТГ”

„Великите сили, Балканите и България
през Втората световна война"
О
т 21 до 23 април
във Военна академия
„Георги С. Раковски“
се провежда Международна
научна конференция „Великите сили, Балканите
и България през Втората
световна война". Форумът
е посветен на 70-годишнината от края на Втората
световна война и се провежда под патронажа на
председателя на Националния инициативен комитет
Николай Ненчев – министър
на отбраната на Република
България.
Организатори
на Международната научна конференция са Военна
академия „Г. С. Раковски",
Институт за исторически
изследвания – БАН, Институт по балканистика с цен-

ɴɫ ɡɚɩɨɜɟɞ ɧɚ ɡɟɦɟ
ɞɟɥɫɤɢɹ ɦɢɧɢɫɬɴɪ Ⱦɟ
ɫɢɫɥɚɜɚɌɚɧɟɜɚɨɬ
ɚɩɪɢɥ  ɝ ɫɟ ɡɚɛɪɚɧɹɜɚ
ɭɥɨɜɴɬɧɚɪɢɛɚɩɪɟɡɩɟɪɢɨɞɚ
ɧɚ ɧɟɣɧɨɬɨ ɪɚɡɦɧɨɠɚɜɚɧɟ ɜ
ɪɢɛɧɨɫɬɨɩɚɧɫɤɢɬɟɨɛɟɤɬɢ
Ⱦɨ ɬɢ ɦɚɣ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɧɟ ɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧ ɭɥɨɜɴɬ ɧɚ
ɤɚɪɚɝɶɨɡ ɞɭɧɚɜɫɤɚ ɫɤɭɦɪɢɹ 
ɜɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɭɱɚɫɬɴɤɧɚɪɟɤɚ
Ⱦɭɧɚɜɢɧɚɩɨɩɱɟɬɚɜɴɜɜɨɞɢ
ɬɟɧɚɑɟɪɧɨɦɨɪɟɫɦɪɟɠɟɧɢ
ɪɢɛɨɥɨɜɧɢ ɭɪɟɞɢ ɫ ɢɡɤɥɸ
ɱɟɧɢɟ ɧɚ ɪɢɛɨɥɨɜɧɢɹ ɭɪɟɞ
ɜɨɥɬɚ
ɍɥɨɜɴɬ ɧɚ ɤɚɥɤɚɧ ɜɴɜ ɜɨ
ɞɢɬɟ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɫɴɸɡ ɜ
ɑɟɪɧɨ ɦɨɪɟ ɟ ɡɚɛɪɚɧɟɧ ɞɨ
ɬɢɸɧɢ
Ⱦɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɦɟɫɟɰ ɦɚɣ ɳɟ
ɜɚɠɢɡɚɛɪɚɧɚɬɚɡɚɭɥɨɜɴɬɧɚ
ɩɪɨɥɟɬɧɨɥɹɬɧɨɪɚɡɦɧɨɠɚɜɚ
ɳɢɬɟɫɟɪɢɛɢɜɪɢɛɧɨɫɬɨɩɚɧ

ɫɤɢɬɟɨɛɟɤɬɢɧɚɦɢɪɚɳɢɫɟɞɨ
 ɦ ɧɚɞɦɨɪɫɤɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚ
Ɂɚɪɢɛɧɨɫɬɨɩɚɧɫɤɢɬɟɨɛɟɤɬɢ
ɤɨɢɬɨɫɟɧɚɦɢɪɚɬɧɚɧɚɞɦɨɪ
ɫɤɚɜɢɫɨɱɢɧɚɨɬɞɨ
ɦɡɚɩɨɜɟɞɬɚɳɟɜɥɟɡɟɜɫɢɥɚ
ɨɬɜɢɦɚɣɢɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɞɨ
ɬɢɸɧɢɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɉɪɟɡɩɟɪɢɨɞɚɧɚɡɚɛɪɚɧɢɬɟ
ɜɫɢɱɤɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɪɢɛɨɥɨɜɧɢ ɭɪɟɞɢ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɛɴɞɚɬ ɢɡɜɚɞɟɧɢ ɨɬ ɜɨɞɚɬɚ
ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɚɧɚɢɧɫɩɟɤɬɨɪɢɬɟ
ɩɨ ÄɊɢɛɚɪɫɬɜɨ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥ´ ɨɬ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢ
ɫɟɤɬɨɪɢ ɧɚ ɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɬɚ
ɚɝɟɧɰɢɹɩɨɪɢɛɚɪɫɬɜɨɢɚɤɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɢ
ɂɩɪɟɡɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɥɸɛɢɬɟ
ɥɢɬɟɪɢɛɨɥɨɜɰɢɳɟɦɨɝɚɬɞɚ
ɥɨɜɹɬɪɢɛɚɫɚɦɨɜɴɜɜɨɞɨɟɦɢ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɪɚɡɩɢɫɚɧɢɜɁɚɩɨɜɟɞɬɚ
“ТГ”

Започва издаването на новите
талони за автомобилите
т края на този или началото на следващия месец
ще започне издаването на
новите контролни талони за автомобилите. Те ще съдържат повече
данни за превозното средство,
съобщи началникът на „Пътна полиция“ комисар Бойко Рановски.
Промяната във вида на единия
от документите за колите се наложи заради проблеми с гръцките
и унгарските власти. Те изискваха
от българските водачи т.нар. голям
талон на колата, в който са записани всички технически характе-

О

ристики на превозното средство.
Новите малки талони ще се
състоят от две части и в тях вече
ще присъстват почти всички данни от големия талон – тегло,
товароносимост, конски сили и
други. Шефът на „Пътна полиция“
успокои, че задължителна подмяна
на документите няма да има. Но
всеки, който желае, ще може да
смени стария си талон срещу 9
лева. Новият образец ще се издава
за всички моторни превозни средства, регистрирани след влизането
му в сила
“ТГ”

тър по тракология – БАН,
Национален военноисторически музей, Македонски
научен институт, Съюз на
офицерите и сержантите
от запаса и резерва, Съюз
на възпитаниците на военните на НВ училища, ШЗО
и родолюбивото войнство
и гражданство, Съюз на
ветераните от войните
в България, Отечествен
съюз на България, Български антифашистки съюз,
Военноисторическа комисия. Научен ръководител на
конференцията е доц. д-р
Румен Николов.
В международния форум
взе участие музейният специалист Димитър Куцаров април той изнесе научно 31-ви Силистренски полк
- уредник в Исторически съобщение „Дейността на (1944-1945)”.
музей – Тутракан. На 21 помощник-ко¬мандирите в
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ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 18/16.04.2015 год.

№ 19/16.04.2015 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 20/17.04.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 15.04.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект за:
„Ажурна-телена ограда към обект „Създаване и отглеждане на сливови овощни градини”
Местонахождение: поземлен имот № 010049, в землището на село Сяново, местността „Серкето”
Визата е издадена на: „СЛИВОВИ ГРАДИНИ” ЕООД
гр.Варна, ул.”Никола Михайловски”№1, вх.1А, ет.3,
ап.7А
управител: Елена Добрева Събева
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 Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 15.04.2015
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект за:
„Ажурна-телена ограда към обект „Създаване и отглеждане на сливови овощни градини”
Местонахождение: поземлен имот № 010046, в землището на село Сяново, местността „Серкето”
Визата е издадена на: „СЛИВОВИ ГРАДИНИ” ЕООД
гр.Варна, ул.”Никола Михайловски”№1, вх.1А, ет.3,
ап.7А
управител: Елена Добрева Събева
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.124б, ал.2 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/ Община Тутракан обявява, че по
искане на Севинч Сеид Ахмед, собственик на имот №
56, за който е отреден УПИ Х-56 в кв.6 по Кадастрален и регулационен план на с.Пожарево, съгласно нот.
акт с вх.рег.№1023,акт №67,т.IV,д.№674/19.05.2014 г.
е издадена Заповед № РД-04-484/17.04.2015 г. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да се възложи
изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на
План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ Х-56 в
кв. 6 по Кадастрален и регулационен план на с. Пожарево, одобрен със Заповед № 3917/28.08.1950 г. по реда
на чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ (разрешение за
изработване на ПУП в обхват до един квартал на осн.
чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ).
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ОБЩЕСТВО

23 - 29.04.2015 г.

В СОУ "Христо Ботев" - Тутракан:

Паметниците са за живите...
("Ние трябва да запазим нашата историческа родина")

навечерието на Международния ден на културното наследство,
който се чества у нас по
решение на ЮНЕСКО от
18 април 1983 година, съвместно с Даниела Иванова
– уредник в Историческия
музей на нашия град и Румяна Статева – класен
ръководител на III б клас
в СОУ „Христо Ботев“,
проведохме в училищната
библиотека интерактивен
урок с третокласниците, за

В

да привлечем вниманието
им към историческото наследство и да ги приобщим
да участват в усилията
на институциите в нашия
град за опазването на паметниците и паметните
места.
Даниела Иванова представи на учениците богата и интересно поднесена
презентация, от която те
разшириха своите знания
за българското културно
наследство, защитено от

ЮНЕСКО. Особено внимание бе отделено на историческите обекти на Тутракан, които момичетата
и момчетата биха показали
на свои гости: Античен кастел Трансмариска със своите реставрирани Северна
и Южна крепостни стени;
паметниците на пълководеца Александър Суворов,
Васил Левски, Христо Ботев, Панайот Хитов, Таньо Стоянов – Войводата,
генерал Пантелей Киселов,

Йордан Йовков,
на загиналите
във войните,
на мъчениците
на Добруджа,
издигнатия на
постамент
торпеден „Катер“; паметните плочи при
село Пожарево и Антимовското ханче;
Мемориален
комплекс „Военна гробница
– 1916г.“; Архитектурен ансамбъл „Рибарска махала“;
Исторически музей; Етнографски музей „Дунавски
риболов и лодкостроене“;
Обреден дом; Народно читалище „Н.Й.Вапцаров – 1873“;
църквата „Свети Николай“;
тюрбето на Сабри Хюсеин;
архитектурните паметници по улиците „Трансмариска“ и „Крайбрежна“;
експозиция „Тутраканска
епопея“; барелефната плоча
на Бленика. Учениците отговаряха вярно и точно на
зададените въпроси. Споделиха впечатленията си от
посетените исторически
места в родния край. Благодариха на Даниела Иванова
за обстойно поднесената
информация и решиха заедно с класния си ръководител
да посетят отново през
месец май тази година
горепосочените културни
забележителности.
Третокласниците наблюдаваха с интерес и видео

клипове за защитените от
ЮНЕСКО български обекти: природно наследство
- Биосферен резерват „Сребърна“ и Национален парк
„Пирин“; културно наследство – Ивановски скални
църкви, Свещарска гробница, Мадарски конник, Рилски манастир, Казанлъшка
гробница, Боянска църква
и старинния град Несебър;
нематериално наследство –
Хор на Бистришките баби
и Нестинарство. Слушаха
песента „Има такъв град“
в изпълнение на Георги
Христов и коментираха
познатите места от родния град във видео клипа
за Тутракан. Доказаха,
че се справят отлично с
поставените задачи в проведената екипна работа.
Отговаряха на въпроси,
използвайки рационално
туристическите брошури
за обекти от нашия град
и района, в който живеем.
Изключително удоволствие
е да работиш със знаещи и

можещи деца.
Подобен интерактивен
урок с Даниела Иванова
проведохме в библиотеката
и с учениците от VIIа клас и
Дарина Димитрова. Седмокласниците отговаряха на
зададените въпроси от госпожа Иванова и показаха,
че познават паметниците
и забележителностите на
община Тутракан. Предстои още един съвместен
урок през следващата седмица при учениците от Vа
клас с класен ръководител
Иванка Павлова.
Поздравяваме тутраканските специалисти и
експерти, посветили се
на благородната кауза за
опазване на културното ни
наследство и им пожелаваме нови творчески успехи
в тяхната високоотговорна мисия. Вярваме, че ще
продължават да работят
все така всеотдайно и добросъвестно.
Анка КОЗАРЕВА

В света на приказките С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК
та Ирена
Вълчева от
Читалище
"Просвета"
в с. Стефан Караджа посети
Целодневната детска
градина. Тя
разясни на
децата какво е това
библиотека
и каква е
ролята на
библиотекаря в нея.
Д е ц а т а
о повод Седмицата
споделиха кои са технина детската кните любими приказки, след
га библиотекарка-

П

което с голям интерес
изслушаха "Червената
шапчица", "Снежанка и
седемте джуджета" и
"Принцесата жаба".
Срещата завърши със
стихотворение и песен
за буквите, които децата
изпълниха. "Накрая се разделихме с обещанието, че
и те някой ден заедно със
своята учителка Цветанка Тодорова ще посетят
библиотеката, а когато
пораснат и се научат да
четат ще станат нейни
редовни читатели", сподели библиотекарката
Ирена Вълчева, удовлетворена от проведеното
събитие.
“
ТГ”

ɟɰɚɬɚ ɨɬ ɱɟɬɜɴɪɬɚ
ɩɨɞɝɨɬɜɢɬɟɥɧɚɝɪɭɩɚɫ
ɪɚɡɥɢɱɟɧɦɚɣɱɢɧɟɡɢɤ
ɨɬɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɩɪɢɐȾȽɉɚɬɢ
ɥɚɧɱɨɢɬɟɯɧɢɹɬɩɟɞɚɝɨɝɇɟɥɢ
Ʉɚɥɱɟɜɚ ɩɨɫɟɬɢɯɚ Ⱦɟɬɫɤɢ
ɨɬɞɟɥ ɧɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɩɪɢ
ɑɢɬɚɥɢɳɟ ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɢɧɮɨɪɦɢɪɚɛɢɛɥɢɨ
ɬɟɤɚɪɹɋɬɟɮɤɚɄɚɩɢɧɱɟɜɚɌɟ
ɪɚɛɨɬɹɬɩɨɩɪɨɟɤɬɋɝɪɢɠɚɡɚ
ɜɫɟɤɢɭɱɟɧɢɤ
Ɂɚɩɨɡɧɚɜɚɣɤɢ ɫɟ ɫ ɛɢɛɥɢ
ɨɬɟɤɚɬɚ ɬɟ ɫɟ ɞɨɤɨɫɧɚɯɚ ɫɟ
ɞɨɧɟɣɧɨɬɨɤɧɢɠɧɨɛɨɝɚɬɫɬɜɨ
ɢ ɫ ɝɨɥɹɦ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫɥɭɲɚɯɚ
ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɤɨɢɬɨ ɢɦ ɩɪɨɱɟɬɟ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹɢɝɠɚɄɚɥɱɟɜɚ

Д

Ɇɚɥɱɭɝɚɧɢ
ɬɟ ɢɡɹɜɢɯɚ
ɠ ɟ ɥ ɚ ɧ ɢ ɟ
ɨɬɧɨɜɨ ɞɚ
ɞ ɨ ɣ ɞ ɚ ɬ  ɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟ
ɤɚɬɚɢɫɥɟɞ
ɜɚɳɢɹɬɩɴɬ
ɨ ɫ ɜ ɟ ɧ  ɜ
ɱɟɬɟɧɟ ɧɚ
ɤɧɢɠɤɢ ɩɨ
ɫɟɳɟɧɢɟɬɨ
ɳɟɩɪɟɦɢɧɟ
ɢ ɜ ɪɢɫɭɜɚ
ɧɟɧɚɥɸɛɢ
ɦɢɝɟɪɨɢɨɬ
ɩɪɢɤɚɡɤɢɬɟ
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В очакване - на 25 юли:

"Юрая Хийп" с концерт на "Огненият Дунав"
в Тутракан
Разбира се, събитието
се организира от Община
Тутракан, по чиято покана
на брега на реката ще
свири популярната английска рок група. За нейния
музикален стил се знае,
че съдържа елементи на
прогресив рок, арт рок,
хард рок и хеви метъл.
У нас името на групата "Юрая Хийп" особено
ярко се свързва с култа
към известната им песен
„July Morning“, вдъхновила неформалния празник
Джулая - посрещане на

слънчевия изгрев на 1 юли
на брега на Черно море.
От миналата година
Джулая се провежда и
в Тутракан - на брега
на реката изгревът бе
посрещнат заедно с Подуене Блус Бенд и Васко
Кръпката.
Припомняме, че по време
на фестивалната седмица "Огненият Дунав"
ще бъдат организирани
и вечери посветени на
класическата, фолклорната и забавната музика,
в които ще участват
интересни имена от различните жанрове.

Своеобразно нейно продължение е втората му
творба „Из стръмнините на
България". Тя също съдържа
75 негови публикации и над
500 цветни снимки. В нея
са си дали среща преданията, легендите, историята,
тъжните песни и хипотези-

те за произхода на едно или
друго изчезващо или трудно
достъпно селище.
Преди срещата в Тутракан, Румен Стоичков
посети с.Сяново. Чутото
и видяното там ще бъде
част от третата книга,
която той подготвя.

от стр. 1

Радиожурналистът Румен СТОИЧКОВ:

Аз съм щастлив човек!
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Преди забравата" и "Из
стръмнините на България"
се наричат двете книги на
Румен Стоичков, журналист
в БНР, чийто глас познаваме от "Нощен Хоризонт" и
"12+3". Той ги представи в
Тутракан на 20 април и в
един увлекателен разказ
пренесе присъстващите по
друмищата на България, в
различни затънтени краища, в които въпреки надвисналата забрава има живец
и най-интригуващото - има
щастливи хора. Щастливи
хора, които чистосърдечно
те посрещат, разказват
житието-битието си, допускат те до себе си и
така остават в историята. Обикновено това са
жените - те са по-смели,
по-решителни от мъжете,
констатира Стоичков след
многобройните си срещи
и пътувания. По-мъдри са
хората в планината, отговори той на онзи витаещ
сред публиката неизказан
въпрос около твърдението,
че планината ражда герои/
юнаци, а равнината - тикви.
"Аз съм един щастлив човек" е казала 80-годишната
баба Елка някъде високо
в планината. Щастлива с

децата си, с внуците, с
човека до себе си...
На тази основа, с лек
поглед назад в житейските
години, и авторът на двете
книги с репортажи, които
са публикувани и в различ-

ни вестници, казва "Аз съм
щастлив човек".
Всъщност, първата издадена през 2012 г. книга е
"Преди забравата". В нея са
75 публикации, разказващи
предимно за малки населени

места в България, както и
за българските етноси в
съседни страни. В книгата има едно единствено
интервю с Петър Увалиев,
направено преди повече от
20 години при посещението
на големия интелектуалец
в България.
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Премълчаната истина за гоненията на
таврийските българи през 1945 г. у нас
от бр. 15 грама от 15. Х. 1944 г. до
МВР и в нея пише: ”това
да стане през пролетта и
то със съгласието на таврийците". Това са два плахи
опита за защита. Въпреки,
че официално България не
е била под окупационен
режим от съветските
войски, те разполагат свои
гарнизони в страната,
нанасят огромни материални щети, активно се
включват в мероприятията, извършващи криминални престъпления като
грабежи, изнасилвания и
убийства. Това си спомня
и останалото живо местно

Анастасия ЯКОВА
рез месец април
1945 година с Указ
на правителството на СССР, българските
таврийци са обявени за
съветски граждани и за
изменници на Родината.
По заповед на Сталин, Българското правителство
на Отечествения фронт
задължително трябва да
ги предаде на Червената
армия, която е окупирала
страната. Започва жестоко преследване на българи
от българи. Прародината
посрещнала своите деца
благоприятно през 1943
година, като любяща майка, проявява геноцид. През
1945 г. вече превърнала
се в мащеха, се започва
прогонването и репресирането.
Българският народ спасява своите евреи от депортиране в лагерите на
смъртта, но две години
по-късно не успява да спаси
от същата участ еднокръвните си братя - таврийските българи.
За премълчаната истина
има запазени документи и
спомени на съвременниците на събитията от онова
време, които красноречиво
говорят за злощастната
им съдба при депортирането. Първите документи
за замисъла датират от
октомври 1944 година.
В книгата на Радослав
Симеонов „Депортацията
на таврийските българи
от България през 1945 г.”,
в изследванията на събитията, се цитира докладна
записка на МС от Петко
Стайнов - първият представител на ОФ, за отлагане на депортирането.
Тутраканският околийски
управител Стоил Машев
виждайки неотложността
на проблема изпраща теле-

П

детел за несправедливата
кървава съдба на българите таврийци не получава
признание, а куршум.
В София пристига А.А.
Лавришчев, в качеството
си на политически представител, издава заповед
да започне изготвянето
на списъци на намиращите
в различните околии на
страната таврийски българи. Първата депортация
се осъществява през м.
януари 1945 год.
Въпреки опитите на Петко Стайнов за застъпничество, съдбата им вече
е предрешена от Сталин

ɂɡɥɨɠɛɚɜɦɭɡɟɹɜȻɟɪɞɹɧɫɩɨɫɜɟɬɟɧɚɧɚɝɨɞɢɧɢɨɬ
ɩɪɟɫɟɥɟɧɢɟɬɨɧɚɛɴɥɝɚɪɢɬɟɨɬȻɟɫɚɪɚɛɢɹɜɌɚɜɪɢɹ

население.
Деецът и закрилникът
на българите таврийци
- Мишо Хаджийски, е бил
арестуван и третиран в
Дирекцията на полицията
през м. октомври 1944 г.
Престоял един месец там
го пускат, но на 7 декември
има заповед наново да бъде
арестуван. При опит за
повторен арест от трима
„представители на народната власт” въоръжени с
шмайзери, той се застрелва. Така защитникът и ра-

Мишо ХАДЖИЙСКИ,
български писател, е
роден на 27.11.1916 г.
в село Инзово (село на
таврийски българи), Приморски район, Запорожка
област на Украйна. Родителите му загиват
рано и грижата за него
поема дядо му Иван Хаджийски. През 1923-1930
г. завършва прогимназия
в родното си село, където се преподава на български език. В периода
1930-1933 г. завършва
Български педагогически техникум, където
се преподава също на български език. През 1937 г. се
дипломира в Киевския държавен университет – специалност литература. Дебютира в издателство за
националните малцинства в Киев със сборника «Разлив» (1938). През 1939 г. написва пиесата «Бановите
дворища», поставена в Българския държавен театър,
чието седалище тогава е в Одеса. В Киевското издателство за националните малцинства излиза сборникът му с разкази «Нощите край Лозоватка» (1940)
и «Из Бесарабия» (1941). Издателство «Хемус» (България) публикува книгата му «Пуста чужда чужбина»,
посветена на Ангел Каралийчев (1943). Като патриот
Мишо Хаджийски е съдействал откараните в Германия
младежи-българи през Втората световна война да
бъдат върнати в България. Съдействал е и за преселването в България на желаещи българи от Таврия.
В Издателство «Българско дело» излиза книгата му
«Българи в Таврия» (1944). Самоубива се в Белоградчик
при опит да бъде арестуван по политически причини
на 7.12.1944 г. на 28-годишна възраст.

и съветския политически
елит.
Заповеди за депортация
до околийските управители изпращат областните
директори на Варна и Русе,
съответно Георги Трайков
и Боян Българанов. В срок
от 10 дни, от 5 април 1945
г. да започне ликвидирането на домакинствата.
Измъчените българи не желаят преселването, но надзорът е повсеместен, без
изключения. Под списъци се
преброявали и се контролирали всеки ден преселниците. Българските политици
се подчиняват на заповедите на съветските дейци,
без да се съобразяват с
желанията на българското
население. Зоркото око на
милицията е дебнела за
опитите на таврийците да
спасят семействата си. А
такива опити е имало, но
безрезултатни.
Единици хора са успели
да се скрият благодарение
на съчувствието на местните хора. Така е станало
с Васил Иванов, бащата
на Никола Василев. Още
от Таврия, той остава
от малък сирак. Но това
не го спасява от репресиите на Сталин и попада
в България, по-точно в
Тутракан. Започва работа
при заможни тутраканци
с прозвище Тити. Проявява се с ума си и различни
разработки от помощни
материали. Задомява се
за Марийка. Но това не
го спасява и трябва да се
подчини на заповедта за
депортация. Затова той
забягва и си прави землянка
в околностите на Долно
Ряхово. Там се прикрива
известно време, но гладът
и неудобствата го карат
да търси препитание другаде. Провирайки се по
неведоми пътища, предим-

но нощно време, стига до
село Веселец. Добри хора
го скриват, започва работа, намира приют в дома
на заможен турчин. Там
извършва невероятна дейност. От останало оръжие
на Съветската армия изработва уреди за селското
стопанство, което много
се хареса на стопаните.
В това време жена му Мария взема шестмесечното
бебе Николай и отива в
Русе в консулството. Успява да измоли прошение
за българско жителство за
Васил. Макар че стопаните
не искали да го пуснат от
Веселец, той се прибира в
Тутракан.
Непокорните таврийци,
които отказали депортиране били арестувани и по
заповед убити. Това става във Воден, Разградско.
Наричат го българският
Катин, защото 40 човека
след разстрела били заровени в обща яма само защото са искали да живеят
в земята на прадедите си.
(Източник: "Голяма енциклопедия за България"т.ХI
стр.444)
През април-май керваните от нещастници потеглили в обратен път. Обещано им било да ги върнат
в Таврия! Лъжа!
Семейството на майка
ми също било потресено
от вестта. Дядо Кирил
започнал да подготвя семейството отново за път.
Но майка ми - 18 годишна
девойка, решила, че може
да избегне това мъчително
пътуване като пристане
на баща ми. Напразно баща
й я молил да тръгне с тях.
Къде? В неизвестното?
Така постъпила и Александра, чието семейство
живеело в с. Долно Ряхово.
Набързо пристанала на тукашен момък - Александър
Гайтанджиев. В последствие се преселват в Русе.
Спомен за преселението има и Радка Желева,
местен жител. Тя е била
малка, баща й поканва едно
семейство, да ги нахрани
преди дългият път. За благодарност мъжът започнал
да събува панталона си,
за да го подари, тъй като
бил навлякъл няколко. Но
стопанинът го спира и те
им подаряват дребни сувенири. С тях е имало малко
дете, което било болно.
Дядо Жельо предложил да
го оставят в България, но
те отказали, а по пътя то
умряло.
В своето изследване Радослав Симеонов пише, че
в издирването за депортация на таврийски българи в
Тутраканска околия, пряко
се включва съветският
комендант на града - майор
Пономарьов.
Данните сочат, че само
около 20-30 човека успяват
да се укрият. Репатрираните са около 1900 човека.
В тяхното издирване са
се включвали околийски
началници, кметове, ОФ,
дейци на БКП и Държавна
сигурност.
Пътуването на изтерзаните е било изпълнено със
страх пред неизвестното
и то ненапразно. Една
част не издържали тежкото пътуване. Един шлеп с
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живи хора били потопени в
морето и един шлеп – в Дунав - жени, деца, мъже без
вина!!! Малцина достигат
до Таврия. При пристигане
в пределите на СССР голяма част от тях били изселени в ГУЛАГ - в Сибир, а
друга част - изпратени на
заточение в Таджикистан.
В своето изложение на
конференцията във Варна,
аз представих тежките
исторически събития отразили се на семейството
на дядо Кирил. Това преди
години съм описала в книжка, но тъй като майка ми е
била малка, спомените не
бяха свързани с историческите факти. Изнесеното
от мен предизвика голям
интерес и дебатите продължиха в почивката и до
късно вечерта.
Бащата на майка ми бива
изпратен цели 10 години в
затвор с други таврийци
„изменници", а братята на
майка ми – в Таджикистан.
А единият от братята Стьопа, преди преселението от СССР, се разделя с
жена и син, които повече
не вижда. След излизането
от затвора, дядо Кирил
отива при синовете в столицата Душанбе. Майка ми
не се вижда повече с тях,
подържали са само кореспонденция чрез писма.
Така българите от Таврия бяха жестоко наказани
за ”измяна към Родината"
– СССР!?
Конференцията бе разнообразена с видеозапис
на разказа на Радка от
с.Белица, Тутраканско.
Историческите събития се
отразяват своеобразно на
семействата. С разкулачването през 1925 година,
семейството състоящо
се от майка и баща бива
изхвърлено от къщата, а
бащата изпратен в Сибир. Той успява да избяга
от там, отива в далечен
град и заработва в завод.
Прави се на ням, за да не
го разпитват. Но веднъж
почерпен и в настроение,
запява и тогава околните
разбират, че може да говори. Това го принуждава пак
да бяга. Успява да намери
семейството си в Бердянск и нормалният живот
започва своя ритъм. Това
не трае дълго.
При идването в България
през 1943 г. съдбата на
семейството на сестрите
Радка и Иванка от Белица,
/които поради страха са
преименувани от Людмила
и Валентина/ е различна.
С баща си и майка си през
1945 г. потеглят от разградските села в конвой.
Дали наистина бащата се
разболява или симулира,

но ги оставят в с. Сливо
поле. От там те избягват
в с.Завет. Местни хора ги
приютяват в един килер.
Особено трудно е било
за децата да стоят в
затворено пространство.
Това е било и заплаха и за
стопаните. След няколко
месеца се принудили да
потърсят дом. Пристигат
в с. Белица, променят си
имената и остават тук до
ден днешен.
Интересен похват на
конференцията бе видеовръзката ни с Бердянск с
Людмила Ноздрина - директор на Бердянския етнографски музей, посветен на
българския местен фолклор. Тя също е заслужил
работник на културата в
Украйна. Показа ни и разказа за богатите експонати,
събрани от бита на българите живели в този край.
Срещата продължи с взаимна полемика по проблема.
Л. Ноздрина отговори на
повдигнати въпроси и пожела в най-скоро време да
дойде в България и да се
срещне с останалите живи
българи–таврийци.
Г-н Чунчуков – уредник
в Исторически музей-Добрич показа проекта за
паметник в добруджанския
град посветен на депортираните таврийци, който
ще бъде до паметника на
цар Борис /в градинката,
в центъра на Добрич/.
Разочаровани са от административни спънки за
реализацията му.
Това бе необикновена
конференция, за исторически събития, за които е потулвана истината. Затова
тя протече емоционално и
с голям интерес.
Това е премълчана истина, за която не е писано и
изследвано.
Разбрах, че поместеното
от мен вече предизвиква
дебати, което е нормално,
но някои не могат да приемат автентичността на
събитията.
На страниците на в-к
”Тутракански глас”, поместих всичко, което се
дебатира на конференцията "Депортацията на таврийските българи в СССР
през 1945 г.: Премълчаната
история" проведена във
Варна на 27 март т.г, вкл.
и прочетеното от мен в
книгите на Мишо Хаджийски, Атанас Марков, Радослав Симеонов, доказано
с факти и документи. Да,
всичко съвпада напълно и с
преживяванията и разказа
на моята майка и на другите посочени в настоящето
изложение.
ТОВА Е ИСТИНАТА!
ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ!
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9 май - 70 години от Победата и/или 65 години обединена Европа
Екатерина НИКОЛОВА-ЦАНЕВА
Исторически музей-Тутракан
о отношение на 9 май и
неговото отбелязване,
в последните години в
обществото ни се откроиха две
отчетливи линии – на тотално
отричане на 9 май като Ден на
Победата и лансиране на 9 май
като Ден на Европа. Първата се
свързва с „донеслия ни всички
беди и нещастия съветски ботуш”
(теза, разпространявана от исторически некоректни политици и
обслужващи ги историци, които
истерично принизяват и дискредитират ролята на Съветската
(Червената) армия във Втората
световна война и правят опити за
ревизиране резултатите от тази
война). Втората е тема, която се тиражира в училищата и средствата
за масово осведомяване, което от
2007 г. е свързано с членуването
ни в Европейския съюз (интересно
обаче защо редовият европеец от
страни с повече стаж в ЕС не е и чувал за този ден). Продължаващото
деконструктивно конфронтиране в
обществото ни обхвана, за съжаление, и тази дата. А примери за
тотално отричане, заличаване и
дори фалшифициране на исторически дати и събития имаме доста

П

от тях е само на 21 години – подофицер Йордан Колев от Старо
село, загинал в Словения. Едва ли
сегашните 20-годишни младежи
биха разбрали мотивацията, смелостта и жертвоготовността на
своя връстник отпреди 70 и повече
години. Най-възрастният от тях е
на 37 години – подофицер Иван
Неделчев от Тутракан, загинал в
Унгария. Те не доживяват 9 май
1945 г. Семействата им разбират
за смъртта им на фронта с няколкомесечно закъснение. Не им
е съдено да разберат, че все пак
е имало смисъл да са там и да
създават историята. Стотици техни
другари на фронта все пак доживяват и тази дата и с нетърпение и
радост се прибират по домовете
си. Но, все пак радост с отпечатък
на болезнени спомени, които настоятелно се опитват да забравят.
9 май е дата, на която всяка година
те се събират (събираха), за да
помълчат в памет на падналите
си другари. Сред тях има и една
жена – ефрейтор Стефка Узунова,
която е само на 26 години, когато
се включва като доброволец в 41
пехотен полк. 9 май е дата, на която поднасят червени карамфили
пред знайни и незнайни гробове
далече от Родината и пред издигнатите през 70-те, 80-те, 90-те

ɇɚɞɝɪɨɛɟɧɩɚɦɟɬɧɢɤɜɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨɜɨɟɧɧɨɝɪɨɛɢɳɟɜ
ɏɚɪɤɚɧɍɧɝɚɪɢɹȿɞɢɧɨɬɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɟɩɨɞɨɮɋɬɚɧɤɨ
ɋɬɨɹɧɨɜɌɨɩɚɥɨɜɨɬɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨ

– и от близкото, и не чак толкова
близкото минало (най-обикновения пример е смяната имената на
улиците - кой помни например ул.
„Хитлер” в Тутракан 40-те години
на ХХ в., или пл. „9 септември” до
края на 80-те години на ХХ в?).
Какъв ден отбелязваме на 9
май? Този 9 май през 1945 г., когато милиони хора с облекчение и
надежда узнават за Победата - капитулацията на нацистка Германия
и за дългоочаквания край в Европа
на безкрайно жестоката Втора
световна война? Или онзи 9 май на
1950 г. (пет години след капитулацията), когато довчерашни врагове
(Франция и Германия) си стискат
ръцете и започват осъществяването на успешно междудържавно
сътрудничество? По какъв начин
е свързана България и конкретно
Тутракан с 9 май 1945 г. и по какъв
– с 9 май 1950 г.?
Сто и петнадесет. Толкова са
мъжете от Тутракан, Нова Черна,
Старо село, Белица, Варненци,
Пожарево, Сяново, Царевдол, Шуменци, Стефан Караджа, Антимово
и други близки населени места,
загинали по бойните полета на
военна Европа през 1944/45 г. За
военното ни командване те са само
отметки в статистиката. За техните
семейства – непрежалима мъка
и сиротно детство. Най-младият

години на ХХ в. паметни плочи и
паметници в центровете на малки
и по-големи български селища с
изписани имената на хората, които
са били до теб в окопа под страшния шум от снаряди, с когото си
писал с химическия молив писма
вкъщи, с когото си делил храната
от полевата кухня.
Някога думата „ветеран” от войната всяваше респект. В момента,
„благодарение” на агресивното
заличаване на тази „срамна” част
от нашата история, третото и
четвъртото поколение след емблематичните за ХХ в. събития,
няма да знаят нищо за своите
предци. Ветераните са единици.
Най-младите от тях са вече над
90-годишни. Като спомен са им
останали юбилейните медали за
участие във войната, които изваждат винаги с вълнение и трепет,
като ценно съкровище. Техните
животи са далече от плановете на
властимащите, които прекрояват в
проценти европейската карта и се
разпореждат с милиони човешки
съдби. Много от завърналите се
от фронта съхраняват да края на
живота си не страх, а гордост от
преживените мигове. Само можем
да се учим от тяхното поколение
на проява на силата на духа,
преодоляване на трудностите,
воля за живот, благородство,
доброжелателност, солидарност,

достойнство - неща, които днес
така липсват. На 9 май отдаваме
почит към малцината останали все
още живи ветерани и към паметта
на тези, които вече не са сред нас
и към тези, които не се завърнаха
по родните места.
Целта на българските правителства до 1944 г. е да запазят
страната от участие във военни
действия и макар че сме в състояние на „символична война” от
декември 1941 г., няколко пъти
въздушното ни пространство е в
обсега на съюзната авиация (на 6
април 1941 г. София и Кюстендил
са бомбардирани от югославската
авиация, а от август 1943 г. до
май 1944 г. общо 21 пъти около
2000 англо-американски бомбардировачи прелитат над българска
територия и донасят смърт и
разрушения - само да припомним,
че през 2010 г., в присъствието
на български официални лица,
в София бе открит паметник на
американските летци, факт, който
сам по себе си е възмутителен
пред паметта на хилядите загинали българи, един, от които е и
видния добруджанец и тутраканец
Ангел Стоянов). Оказва се, че
правителството на Отечествения
фронт, което идва на власт след
преврата на 8 срещу 9 септември
1944 г., поема отговорността за
съдбата на България. Става ясно,
че България може да разчита на
по-благоприятен изход от войната
само ако успее да даде своя принос
в разгрома на Германия. Това е и
последният шанс за спасяване на
страната от поредната национална
катастрофа, споменът за която е
все още съвсем пресен (само 25
години са минали от Ньойския
диктат). Какво сочат фактите за
участието на България във войната
през септември 1944 – май 1945
г., т.е. до самия край на войната
в Европа? На практика България
воюва срещу довчерашния си
съюзник Германия още преди да е
получила съгласието на държавите
от антихитлеристката коалиция.
С подписването на Съглашение
за примирие между България от
една страна и СССР, САЩ и Англия
от друга на 28 октомври 1944 г.,
нашето правителство официално
се задължава „да поддържа и да
предостави такива сухопътни, морски и въздушни сили, които могат
да бъдат определени за служба под
общото ръководство на Съюзното
(съветското) главно командване”.
Трябва да отбележим, че тези
държави са на различни мнения
относно участието на България
във войната. В Лондон, например,
са настроени крайно отрицателни
към възможността България да е
сред държавите, допринесли за
разгрома над Германия. Според
англичаните „предоставянето на
България на права на съвоюваща
страна би било в непосредствено
противоречие с желанията и интересите на един от нашите най-твърди съюзници”, имайки предвид
Гърция и Югославия. Хронологически войната на България срещу
Германия може да се раздели на
два етапа – от септември до края
на ноември 1944 г. и от началото
на декември до май 1945 г. За
успешното участие във войната е
извършена мобилизация, като към
1 октомври 1944 г. общата численост на нашата армия е над 470
000 души. По време на първия етап
настъплението на нашите военни
части е в посока Южна Сърбия,
Вардарска Македония и Косово. По
време на втория етап и съвместно
с войските на Трети украински
фронт – в посока междуречието
на Дунав и Сава, в Южна Унгария
и източна Австрия.
Българските войски дават своя
8-месечен заслужен принос, макар
и на много висока цена – над 35
000 убити, ранени и изчезнали.
Принос, който много трудно ще

защитим преди 1947 г., когато
се подписват договорите между
антихитлеристката коалиция и
победените държави, в редиците
на които се оказва и България.
Грешните политически решения
се „измиват” от достойнството на
българския войник, който поема
основната тежест във войната и
който успява да се задържи на
висотата, на която винаги е бил.
България не спечели войната, а
излезе от нея с тежки репарации и икономически последици
върху крехките си плещи и беше
въвлечена в Студената война пак
на страната на губещите. Но все
пак успя да остане встрани от
опустошенията и прилагането на
оръжия за масово унищожение, от
ужасяващите престъпления срещу
Човечеството.
Втората световна война за България е исторически кръстопът,
както казва акад. Георги Марков,
тъй като тя влиза в нея с една
стопанска и обществено-политическа система, а излиза с нейната
противоположност.
Свидетели сме на промени, които водят до забрава и изопачаване
на исторически факти (инициирани най-често от „силните на деня”
в угода на чужди фактори) и на
безочливо пренаписване на историята (изключваме моментите, когато въз основа на нови документи
историята се преосмисля и тълкува
по нов начин).
Свидетели сме и на вандалщини, по отношение на паметници,
свързани с Втората световна война
– нещо, което се посреща с недоумение от европейските граждани,
които уж все следваме и не можем
да достигнем. Затова и в Германия,
Австрия, Франция например ще
видите паметници на съветския
войник в идеално състояние, а
продължаващите в България осквернявания и публичната защита
на такъв род прояви показват опасни тенденции. „Народ, който не
почита паметниците на загиналите
си, гради нови.”
Втората световна война и разрушенията, които донесе тя, доведоха до осъзнаването от европейците, че им е необходим общ
европейски дом, който да се гради
върху общочовешки ценности
като човешки права, демокрация,
върховенство на закона, социална
система и т.н.
Ако започнем да търсим кога
точно се е зародила идеята за
обединена Европа, ще се върнем
няколко столетия преди 9 май
1950 г. Това е един дълъг процес,
който намира явен израз именно
пет години след Втората световна
война. Интересно е, че именно
след тази война се засилва стремежът към обединение на Европа,
и то по естествен ненасилствен
мирен път, в резултат на активното Съпротивително движение
на будни европейци. Идеите им
за европеизма, противопоставени
на принудителния труд и концентрационните лагери, на безучастното наблюдаване на с нищо
оправдаващите се всекидневни
престъпления, са решителната
крачка към осъществяването на
европейската идея. И ако до този
момент европейската идея е била
само в умовете на представители
на т.нар. елит и на интелигенцията,
то от времето на войната и след
това тази идея навлиза широко в
сърцата на все повече хора.
Точно 5 години след края на
Втората световна война – на 9 май
1950 г. Роберт Шуман – външният
министър на Франция, самият,
който е с френско-немски произход, публично ще прочете знаменитата си Декларация, която ще
се превърне в отправна точка за
полагане основите на европейска
федерация, необходима за запазването на мира, като на този етап
тя засяга икономическите връзки.

ɇɚɞɝɪɨɛɟɧɩɚɦɟɬɧɢɤɜɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨɜɨɟɧɧɨɝɪɨɛɢɳɟɜ
ɏɚɪɤɚɧɍɧɝɚɪɢɹȿɞɢɧɨɬɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɟɩɨɞɨɮȾɢɦɢɬɴɪ
ȺɧɝɟɥɨɜɌɨɞɨɪɨɜɨɬɫȻɟɥɢɰɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨ

Доста по-късно датата 9 май ще
бъде обявена за Ден на Европа.
Примери за успешни трансгранични сътрудничества има, макар
и разнопосочните мнения относно
бъдещето на обединена Европа,
която е част от общата тенденция
за глобализация на света. Налице
са сериозни проблеми като огромната пропаст между бедни и
богати, разширяваща се безработица, егоистичното и хищническо
доминиране на едри икономически
сили, налагането на потребителски
манталитет, обсебването на енергийни източници и т.н.
Вече тече девета година от приемането ни като „пълноправен член”
в Европейския съюз, но за нас понятието Европа все още звучи като
„цивилизация” и го асоциираме с
понятието „култура”. А доколко
сме „цивилизовани” се вижда по
това колко чисти са улиците и
обществените пространства у нас
(тук можем и да разширим темата
с понятието „екологична култура”); по това какво образование
получават децата ни; по това как е
организиран процесът на прием и
лечение на пациентите в лечебните
заведения; по това какво отношение имаме към хората в неравностойно положение; по уважението
ни към поколенията преди нас; по
това каква сигурност като граждани имаме всички ние; по това,
къде се влагат повече средства
и усилия – във възпитанието и
превенцията или в последствията;
по разяждащата бедност, деформираща човешкото у човека; по
тоталната амнезия, вгнездила се
в съзнанието на много хора и т.н.,
и т.н. Защото ако сравним само
по гореизброените показатели
животът в „европейска” страна и
недотам „европейска” България,
разликите ще бъдат твърде очевадни. Обграждащата ни лексика
относно „европейски права”, „европейски ценности”, „единство в
многообразието”, „равенство” и
т.н. се оказва пожелателна терминология, нямаща нищо общо с
ежедневието ни, а промотирането
на различност в най-различните й
варианти ни подтиква да се съмняваме в изконните общочовешки
ценности в началото на третото
хилядолетие. Същевременно не
можем да се откъснем от пошлото
подражателство и копиране на
чужди образци и често забравяме,
че и ние все пак сме европейци.
Забравяме и че Победата е обща
за нас, поколенията от втората
половина на ХХ в. и след това. А за
поколенията след нас ще е странно

и непонятно съществуващото в
момента разделение в инак обединената Европа относно Победата.
Големият дипломат Стефан Хесел
(почина през 2013 г. на 95-годишна
възраст), участник в Съпротивата,
преживял концентрационните
лагери и един от съставителите на
Всеобщата декларация за правата
на човека (приета от ООН през
1948 г.), казва, че именно след драмата на войната от 1945 г. нататък
прогресивните сили в обществото
се заемат с осъществяването на
амбициозната програма за възстановяване. Нека да припомним
думите му, че „причина за всяка
съпротива е възмущението”. Той
казва: „Когато нещо ви възмущава,
както аз бях възмутен от нацизма,
тогава ставате борци, силни и отдадени на своята кауза. Включвате
се в процеса на историята и той
следва течението си благодарение
на вас … Нацизмът бе победен
благодарение на саможертвата на
нашите братя и сестри от Съпротивата и на обединените срещу
фашисткото варварство народи.
Но тази заплаха не е напълно
изчезнала…” Последните две
изречения са част от Възвание на
ветераните от френските съпротивителни движения, подписано
през 2004 г. Съвременните събития
потвърждават думите му. Хесел
казва и че „най-лошата позиция е
безразличието”, черта, която явно
се е вкоренила дълбоко по нашите
географски ширини и призовава за
„мирен бунт”. По нашите ширини
се е разпростряло освен безразличието, и невежеството, щом
толкова бързо, само за десетилетия, забравяме за емблематични
събития и най-вероятно ще търсим
отново позабравени принципи и
ценности и в крайна сметка отново
Победата.
А иначе – всеки може да избира
на какво да отдаде предпочитание
на този ден. Или да поднесете цвете на Паметника на загиналите във
войните в парк „Христо Ботев”; или
да участвате в Парада на знамената, организиран от СОУ „Христо
Ботев” и Община Тутракан, посветен на Деня на Европа; да гледате
репортажите на многобройните
ни телевизии за Деня на Европа;
да гледате прякото излъчване на
Парада на Победата от Москва;
ако щете - можете да изберете
да почетете летния Никулден, по
какъвто начин решите; а ако искате
– това може да е просто поредният
Ви съботен ден. Възможностите са
много, а изборът е Ваш. Аз избирам първото.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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В с. Варненци:

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Цветни "Хубави неща"!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɡɥ ɨɠ ɛɚ ɧɚ ɝɨɛɥɟɧɢ
ɩɨɞ ɧɚɞɫɥɨɜ ɏɭɛɚɜɢ
ɧɟɳɚ ɛɟ ɨɬɤɪɢɬɚ ɜ ɫ
ȼɚɪɧɟɧɰɢɜɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɬɨɡɢ
ɦɟɫɟɰ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɫɟɤɪɟɬɚ
ɪɹɬɧɚɇɑɋɜɟɬɥɢɧɚɈɥɝɚ
Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ
ɑɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɤɥɭɛɚɩɨɰɜɟ
ɬɚɪɫɬɜɨɂɝɥɢɤɚɨɫɜɟɧɫɴɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢ ɧɚ ɫɴɛɢɬɢɟɬɨ ɫɚ
ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɜ ɧɟɝɨ  ɫ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɭɲɢɬɢ ɝɨɛɥɟɧɢ ɫ
ɰɜɟɬɧɢɦɨɬɢɜɢ
Ⱦɚɲɢɹɬɝɨɛɥɟɧɢɠɟɧɢɬɟɨɬ
ɫ ȼɚɪɧɟɧɰɢ ɫɚ ɫɟ ɧɚɭɱɢɥɢ
ɩɪɟɡɬɚɡɢɡɢɦɚȼɢɡɥɨɠɛɚɬɚ
ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɋɧɟɠɚɧɚ Ɇɢɯɚɣ
ɥɨɜɚ ɂɜɟɥɢɧɚ ȼɴɪɛɚɧɨɜɚ
ɋɬɟɮɤɚ Ʉɪɴɫɬɟɜɚ Ⱦɚɦɹɧɤɚ
Ɋɚɣɱɟɜɚ  Ɉɥɝɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ
ȽɚɥɢɧɚɋɬɨɹɧɨɜɚɊɚɞɤɚɂɜɚ
ɧɨɜɚ ɋɧɟɠɚɧɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ ɢ
Ɇɚɪɢɹɧɚȼɴɪɛɚɧɨɜɚ
ɇɹɤɨɢ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɱɤɢɬɟ
ɭɲɢɯɚɩɨɞɜɚɝɨɛɥɟɧɚɭɬɨɱɧɢ
ɨɳɟȺɬɚɧɚɫɨɜɚɇɚɣɜɚɠɧɨɬɨ
ɟ ɱɟ ɧɚ ɠɟɧɢɬɟ ɦɧɨɝɨ ɢɦ
ɯɚɪɟɫɜɚ ɬɨɜɚ ɡɚɧɢɦɚɧɢɟ 
ɤɚɡɜɚɬɱɟɭɫɩɨɤɨɹɜɚɧɟɪɜɢɬɟ
ȼɟɱɟɢɦɚɢɧɨɜɢɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɤɢɫɠɟɥɚɧɢɟɞɚɫɟɜɤɥɸɱɚɬɜ
ɤɥɭɛɚɢɞɚɫɟɧɚɭɱɚɬɞɚɲɢɹɬ
ɝɨɛɥɟɧɢ Ɍɨɜɚ ɫɚ ɇɟɞɹɥɤɚ
ȼɟɥɢɤɨɜɚ ɋɜɟɬɥɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɚ
ɢɉɟɬɪɚɉɟɬɪɨɜɚ

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Третирането се извършва срещу кърлежи и комари

ɋɬɚɡɢɢɡɥɨɠɛɚɢɫɤɚɦɟɞɚ
ɩɨɤɚɠɟɦɱɟɢɦɥɚɞɨɩɨɤɨɥɟ
ɧɢɟɫɟɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɨɬɬɨɜɚɤɚɤ
ɦɨɝɚɬɞɚɫɟɢɡɪɚɛɨɬɜɚɬɯɭɛɚɜɢ
ɬɜɨɪɛɢɢɬɨɫɴɫɫɜɨɢɬɟɪɴɰɟ
ɤɚɤɬɨɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɚɲɢɬɟɦɚɣ

Златен медал за Елица!
латен медал за изпълнението на песента "Моя страна,
моя България" заслужи
малката тутраканска изпълнителка
Елица Камбурова при участието си
в Единадесетото издание на Националния конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Звездици
за Лора”, Свищов 2015 г.
В състава на журито под председателството на Маргарита Хранова
тази година бяха още Мими Иванова, Дариана Генова, директор

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

Ɂɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɡɚɳɢɬɧɢɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɢɢɞɟɡɢɧɫɟɤɰɢɨɧɧɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ȼɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɇɚɪɟɞɛɚʋɨɬɝɨɞɡɚɨɩɚɡɜɚɧɟ
ɧɚɩɱɟɥɢɬɟɢɩɱɟɥɧɢɬɟɫɟɦɟɣɫɬɜɚɨɬɨɬɪɚɜɹɧɟɢɧɚɱɢɧɢɬɟ
ɡɚ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɡɚɳɢɬɧɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɨɧɢ ɢ
ɞɟɡɢɧɫɟɤɰɢɨɡɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢȼɢɭɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟ
Ɉɬɞɨɝɨɞɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɨɬɞɨ
ɱɚɫɚɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟɫɧɚɡɟɦɧɚɬɟɯɧɢɤɚɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧɢɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚɬɚɢɜɢɰɚɧɚ
ɝɪɚɞɚɫɩɪɟɩɚɪɚɬɚ³Ⱥɤɜɚɤɚɭɬɪɢɧ´ɤɚɪɚɧɬɢɧɟɧɫɪɨɤ
ɞɜɚɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢɱɚɫɚɩɪɢɞɨɡɚɦɥɞɤɚ

И

З

23 - 29.04.2015 г.

на „Златният Орфей”, Мая Райкова
– БНР, Андрей Дреников – композитор, Мелинда Христова и Геновева
Танчовска. Конкурсът „Звездици
за Лора” се провежда в памет на
младата и талантлива певица Лора
Николова, загинала в река Лим на 4
април 2004 г. Негови организатори
са Илиян Николов – бащата на Лора,
инициатор и основоположник на
конкурса, Община Свищов, ПБЧ
„Еленка и Кирил Д. Аврамови” и
фондация „Ангели от Лим”. “ТГ”

ɤɢɢɛɚɛɢɫɟɡɚɧɢɦɚɜɚɥɢɞɨ
ɩɴɥɧɢɈɥɝɚȺɬɚɧɚɫɨɜɚɤɨɹɬɨ
ɫɟɧɚɞɹɜɚɱɟɬɨɜɚɡɚɧɢɦɚɧɢɟ
ɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɞɴɥɝɢɝɨɞɢɧɢ
ɂɡɥɨɠɛɚɬɚ ɨɬ ɝɨɛɥɟɧɢ ɟ
ɩɨɞɪɟɞɟɧɚ ɜ ɫɚɥɨɧɚ ɧɚ ɉɄ

Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɫȼɚɪɧɟɧɰɢ
Ɉɳɟɟɞɧɚɢɡɥɨɠɛɚɩɨɞɝɨɬ
ɜɹɬɨɬɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɳɟɛɴɞɚɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɪɚɡɥɢɱɧɢɜɢɞɨɜɟ
ɰɜɟɬɹ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɨɬɝɥɟɠɞɚɬ ɜ
ɞɨɦɨɜɟɬɟɜɫɟɥɨɬɨ

Тутраканско участие в
конкурса "Родолюбие"

2. Подлежащите на третиране територии са с площ от 8 000 /осем
хиляди/ дка.
3. Препаратът/продуктът е включен в Списъка на разрешените за
предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани
торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода,
начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.
4. Препаратът/продуктът е закупен от "Санси” ООД.
5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето:
Георги Петров Чобанов, мобилен тел. 0887802295.
6. За изпълнител на пръскането е определен – Георги Георгиев.
7. Собствениците на пчелни семейства са длъжни да затворят
пчелина или да преместят пчелните семейства извън района на
третиране.
ɄɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

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!

Грамота за участие се завърна от 11-то издание на
Националния фестивал да
млади изпълнители на българска
патриотична песен "Родолюбие“
7-годишната Йоанна Димитрова
от Тутракан. Популярният конкурс
се провежда ежегодно в Панагюрище, а този път бе посветен на
165-та годишнина от рождението
на патриарха на българската ли-

С

тература Иван Вазов. Написаните
от него заветни слова "Всичко
българско и родно – любя, тача
и милея“ са мото на фестивала.
Тазгодишният състав на журито: Етиен Леви (на снимката с
Йоанна), Ясен Велчев (от група
„ТЕ”), музикалният айдъл Преслава Пейчева и организаторът и
инициатор на фестивала Дочка
Кацарева.
“ТГ”

тел.: 0894 204 486

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

24 април - Георги ПЕНЕВ, Бизнесмен, "ГРЕН-ДИ-ТРАНС"
26 април - Евгения БОНЕВА, гр. Тутракан
ООД, гр. Тутракан
27 април - Мехмед ЮМЕР, Кмет на с. Цар Самуил,
24 април - Пламен ВЕЛИКОВ, Шофьор, Община Тутракан община Тутракан
29 април - Маргарита КОСУЛИЕВА, Гл. експерт "Мест26 април - Бейзат АЛИ, Спец. "АФО", с. Дичева, община
Главиница
ни приходи", Община Тутракан
26 април - Стив ХАРАЛАМПИЕВ, Ротари Клуб Тутракан
29 април - Станимира ВОЙНОВА, Гл.спец. "Местни
26 април - Дафина КАСАБОВА, Мед. сестра, МБАЛ- приходи", Община Тутракан
Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

